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ISAF Exclusive Fuarı ve 
Konferansı, 6-7-8 Mart 2018 
Tarihleri Arasında
Sheraton Ankara 
Hotel & Convention 
Center’da!
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Güvenlİğe Daİr Bugünün ve Geleceğİn 
Gündemİnde Olan Her Şey Bu Konferansta Konuşulacak!

ISAF, Çok Özel Bir Proje ile Ankara’ya Gidiyor.
Sınırlı sayıda seçkin fi rmanın yer aldığı ISAF Exclusive, 
sektörün en önemli ve nitelikli alıcılarını ağırlayacak.
Marmara Fuarcılık, Sektöre Damga Vuran Yeni Projesi 
‘‘ISAF Exclusive’’ ile Ankara’ya Gidiyor.
ISAF Exclusive Güvenlik Fuarı ve Konferansı, tüm sektörü 
Ankara’da buluşturmaya hazırlanıyor.

Sergileyeceğimiz Ürünler
* Honeywell Akıllı Yangın İhbar Sistemleri
* Milesight Güvenlik Kamera ve NVR Kayıt Cihazları
* Akıllı Video Analiz Çözümleri
* Yüz Algılama Teknolojileri
* Plaka Tanıma Sistemleri
* SPY Smart -Home ve Hırsız Alarm Sistemleri
* Yeni Markamız HD PRO Güvenlik Sistemleri
* SPY View Serisi  Yeni Ürün Grupları
* Network Ürün Çözümlerimiz ve Ethernet Switchler
* Fiber Optik Ürünler

STAND A1
ZİYARET SAATLERİ  10:00 -17:00

Tüm Kıymetli Dostlarımızı Aramızda Görmekten 
Onur Duyarız.



Günümüz bilgi ve iletişim çağında, teknolojik 
gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken, 
karmaşıklaşan ilişkiler güvenlik önlemlerini 

de yaşamsal bir ihtiyaç olarak beraberinde 
getirmektedir.

Güvenlik ve kamera sistemleri sektöründe uzun 
yıllardır elde etmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi 
ile saygın bir konuma ulaşan Han Elektronik ailesi 
olarak projelerimizden bir yenisini hayata geçirmiş 
olup , 2018 yılından itibaren sizlere farklı bir 
mecradan seslenmenin heyecanı içerisindeyiz.

Bültenimizde; bilgi ve iletişimin önem kazandığı 
günümüz çalışma hayatında sosyal ve görsel 
medyanın yanına bir yenisini ekleyip han 
elektronik olarak yeni projelerimiz, sektördeki 
gelişmeler, teknolojik yenilikler ve bizden haberler 
ile sizlere her türlü iletişim kanalları ile ulaşmayı bu 
sayede karşılıklı paylaşım ile gelişme ve büyümeyi 
amaçlamaktayız.

Ardı arkası kesilmeyen gelişmeleri ve yenilikleri 
yakalamak için Ocak ayında istanbul'da güvenlik 
ve kamera sistemlerinin tanıtım ve bilgilendirme 
toplantısında bayilerimizle bir araya geldik. 
Yine Ocak ayında en büyük çözüm 
ortaklarımızdan Milesight'in Dubai'deki fuarını 
ziyaret edip sektördeki gelişmeleri yerinde görme 
fırsatı elde ettik. 

Bu vesile ile yeni yılınızı tekrar kutlar, mutlu, 
huzurlu  ve güven dolu bir yıl geçirmenizi dileriz.

In today’s information and communication 
era, while technological developments make 
our lives easier, complicated relations bring 
safety precautions as a vital necessity. As 
a Han Elektronik family, we have reached 
a respectable position with our long years 
of experience and knowledge in security 
and camera systems sector, put one more 
new project info effect and since 2018, we 
are excited to be calling you from different 
media. 

In today’s working life where knowledge 
and communication are significant, in our 
newsletter; new innovations were added 
to social and visual media so that Han 
Elektronik aims to develop and grow with 
interaction by reaching you with all kinds 
of communication channels about its new 
projects, developments in the sector, 
technological innovations and self-news.

In order to catch up continual developments 
and innovations, we have met up with our 
resellers and distributors on January, in 
Istanbul in security and camera systems 
publicity and information meeting.

Again in January, we have visited one of our 
biggest solution partner Milesight’s booth in 
Dubai exhibition and got the opportunity to 
see the developments in the sector in place.

Hereby we celebrate your new year again, 
wish you a happy, peaceful and safe new 
year.

Yönetim Kurulu Başkanından 
Mesaj

From the Chairman of the Message

Hakan  KASAP
Han Elektronik A.Ş  Yönetim Kurulu Başkanı
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2018 Yılına Çok Hızlı GİrDİK
KÜNYE

16 Ocak’ta Holiday Inn Hotel İstanbuldaydık

20 21

devrİMİ

02 hanelektronik.com.tr

15 AİLEMİZİN
YENİ ÜYESİ

HONEYWELL
İLAN

İş Hayatında 
Moral ve 

Motİvasyonun 
Önemİ10 11

İLK 
GÜVENLİK 
KAMERASI

VİTRİN

Han Elektronik Bilgisayar ve Güvenlik 
Sistemleri San.Tic. A.Ş. adına 
İmtiyaz Sahibi 
Hakan KASAP 

Yönetim Kurulu
Hakan KASAP     
hkasap@hanelektronik.com
Şükran MERT     
smert@hanelektronik.com
Kerim Yeşilyurt  
kyesilyurt@hanelektronik.com 

Proje Koordinatörü
F. Melis İNCE 
melisince@hanelektronik.com

Genel Yayın Yönetmeni
Kaan KANDEMİR 
kaan@hanelektronik.com

Grafi k-Tasarım ve Yazı İşleri Müdürü
Özlem PEHLİVAN 
opehlivan@hanelektronik.com

Yayın Danışmanı
Ufuk TEKİN 
utekin@hanelektronik.com

Yayın Türü
Yerel sürekli yayın

Yönetim Adresi:
Mehmet Akif  Mahallesi 
Bahariye Cad. (Basın Ekspres Yolu) 
1904 Sokak No:15/A
İkitelli-Küçükçekmece / İstanbul
Tel: 444 1 426
Fax : 0 212 220 82 79
Mail: info@hanelektronik.com

Han Elektronik Bülten;  sektör fi rmalarını 
yıl içerisinde şirket faaliyetlerimizi ve 
teknolojik yenilikleri bilgilendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır.
Tüm yayın hakları Han Elektronik A.Ş. 
aittir .
Dergide yer alan yazılar izin alınmadan 
ve kaynak gösterilmeden hiçbir şekilde 
kullanılamaz.



LANSMAN VE EĞİTİM 
TÜRKİYE

Dubai intersec 2018 fuarı 
Fuarda standımızda yer aldık. 

Malatya- Adana
KONYA- ANTALYA’daydık...
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Milesight İLE 
2018 VE Öncesİ
Milesight ile Türkiye’de geçtiğimiz iki yıl 
içerisinde çözüm ortaklarımızla  çok büyük 
projeler tamamladık.

VİTRİN

16
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KAAN KANDEMİR röportaj
GÜVENLİK ÖNEM ARZEDER
Türkiye Güvenlik sektöründe hızlı teknolo-
jik değişimlere adapte olabilen, sürekli 
büyüyen bir pazar. 

RÖPORTAJ

14
Farklı Bİr Balık Gözü 
Deneyİmİ ‘‘İnceleme’’
Milesight Teknolojinin 2017 son çeyreğinde 
yayınladığı 12 MP Sensöre sahip balık 
gözü kamerası şu anda HAN Elektronik 
Stoklarında Türkiye’de satışa sunuldu.

VİTRİN
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Yenİ Markalarımız  VE
Yenİ Teknolojİlerİmİzle Bİrlİkte 

Han Elektronik’in yeni 
teknolojileri bünyesine 

katarak kuvvetlendirdiği 
geniş ürün portföyünü 
ve yenilenen mevcut 

teknolojilerini yurt 
genelindeki çözüm 
ortaklarına tanıttığı, 

birlikte güzel diyalogların 
yaşandığı Lansman& 
Eğitim Toplantılarımız 
yurdumuzun çeşitli 

noktalarında başladı ve 
hızla devam ediyor.

2018 Yılına Çok Hızlı GİrDİK

Han elektronik ailesi olarak yeni yılla birlikte genişleyen ürün 
gamımızın tanıtımı ve eğitim lansmanı için 16 Ocak’ta 
Holiday Inn Hotel İstanbul’da tüm Türkiye bayilerimiz ve 

çözüm ortaklarımız ile bir araya gelmenin heyecanı ve coşkusunu ya-
şadık.

Millesight ve Honeywell gibi dünya çapında lider markaların distri-
bütörlüğünü yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
Geniş  Ar- Ge tabanı ve yaygın destek ağlarımız sayesinde 2018 yı-
lında daha etkin ve çözüm odaklı projeler sunmayı ilke edinen dene-
yimli kadromuz ile çözüm ortaklarımızın yanında olmayı umuyoruz.

04 hanelektronik.com.tr

İstanbul



Kamera ve görüntülü sistemler için söz 
alan alanında uzman Kaan Kandemir 
yeni yılla beraber teknolojik gelişme-

lerin ışığında ürün yelpazesinde gözle görülür 
farklılıklar olacağını belirtti.

4K Görüntüleme ve H.265 Akıllı Sıkıştırma 
Teknolojisinin dünya çapındaki öncü mar-
kalarından olan Milesight’ın yeni ürünleri 
İstanbul lansmanında büyük beğeni topladı.

12 megapiksellik IP67 Koruma Sınıfına sahip 
balıkgözü kamerası ve 360 derece PAN Yapa-
bilen Led uyarı sistemine sahip PTZ Bullet 
Kamerası yoğun ilgi gördü.   

Bunun yanı sıra yazılımsal olarak geliştirilen 
kamera Dahili Video Analiz Sistemleri ile ya-
pılan kişi sayma, insan algılama gibi analizler, 
Kamera ve Yönetim Platformu tarafındaki ye-
nilikler katılımcılardan tam not aldı.

05bülten

BİZDEN HABERLER

İstanbul
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6 Ocak 2018’de Malatya Divalin Otel’de 
gerçekleştirdiğimiz Lansman&Eğitim 
toplantılarına büyük ilgi gösteren

çözüm ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı 
bir borç biliriz. 2018 Program takvimimize göre, diğer 
toplantılarımız için de hazırlığımızı dinamik ve güçlü 
bir şekilde sürdürmekteyiz.

Malatya

Adana

‘‘07 Şubat 2018 Adana Sheraton  
Hotel’de Türkiye’nin Güvenlik 
Çözümü’’ Han Elektronik 2018 yeni 
teknoloji ve sistem çözümleri eğitim 
seminerlerimiz devam ediyor .... 
Bizimle olan tüm Dost’lara 
sonsuz Teşekkürler ...
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‘’ Türkiye’nin Güvenlik Çözümü’’ Han Elektronik 15 Şubat 2018’de Konya Hilton Gar-
den Inn Hotelde gerçekleştirdiğimiz Lansman&Eğitim toplantımızda yeni teknoloji 
ve sistem çözümleri eğitim seminerlerine  devam etti. Bizimle olan tüm dostlarımıza 
teşekkürllerimizi bir borç biliriz.

Antalya

Konya

21 Şubat 2018’de  
Latanya Palm Hotel Antalya’da 
gerçekleştirdiğimiz Lansman 
& Eğitim toplantımızda bizim 
yanımızda olan tüm dostlarımıza 
minnetlerimizi sunuyoruz.

BİZDEN HABERLER
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8 Dubai intersec 2018 fuarı standımızda yer aldık. 
Fuarda tüm teknolojileri sizin için inceledik.

Han Elektronik A.Ş   olarak 
Türkiye’de güvenlik sektörüne 
15 yıldan fazla süredir hizmet 

vermekteyiz. Han Elektronik Türkiye Tek 
Distribütörlüğünü ve Türkiye Yönetim Ofi si 
görevini üstlendiği Milesight fi rmasıyla be-
raber fuara katılmıştır. Ve yeni teknolojilerini 
ziyaretçilere göstermiştir.
Ayrıca Güvenlik Sektörüne ait Akıllı Ev sis-
temleri, Entegre yapay zeka sistemleri, Video 
Analiz sistemleri gibi üreticilerle Milesight 
Çözüm ortaklığı entegrasyonu iş birliğine 
başlamak için anlaşmalar yapılmıştır.
 
Fuarın Diğer Günü Honeywell yangın 
sistemleri İngiltere ve Hindistan Yönetim 
müdürlerinin katıldığı bir toplantıda 
Honeywell Türkiye ofi si ile beraber 2018 
Stratejik ürün planlaması yapıldı.

Leon Jiang
Vice President at Milesight

Hakan Kasap
Han Elektronik A.Ş 

Yönetim Kurulu Başkanı

08 hanelektronik.com.tr



INTERSEC Güvenlik Fuar 
Organizasyonu , Dubai, Almanya, 

Arabistan gibi dünyanın çeşitli 
yerlerinde ‘ Messe Frankfurt 

Middle East GmbH ’ tarafından 
düzenlenen bir organizasyonudur.

Ortadoğunun en büyük güven-
lik fuarı organizasyonudur. Her 
yıl Ocak ayının son haftasında 

gerçekleşmektedir.

Fuar güvenlik sektöründe 
bir çok farklı alt sektörlere 
ait son güvenlik teknojileri 

bulunmaktadır. Fuarda 
Yangın ve Kamera İzleme 

Sistemleri başta olmak 
üzere 7 farklı ürün grubu 

sunulmaktadır.

İntersec fuarında 1300+ 
üzerinde katılımcı firma  

15 adet farklı ülke 
pavilyonundan katılımcılar 

bulunmaktadır.   
60 farklı ülkeden yaklaşık 

30 bin ziyaretçi bu fuarı 
ziyaret etmektedir. 

09bülten

BİZDEN HABERLER
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Günlük hayatın içinde, öğrenci olmayan kesimin en 
çok vakit geçirdiği yer olan iş yerlerinde, kişinin huzuru 
ve şirketin başarısı çok önemli iki unsurdur. Bu iki du-
rumun sağlanmasında, iş motivasyonu ve hayat enerjisi 
oldukça kritiktir.

Şirketin başarısının sürekliliği, elde ettiği karlılık, kalite 
ve verimlilik ile ölçülmektedir. Sürekli başarının teme-
linde yatan bu etmenlere ulaşmak için de, kendini iste-
yerek işine veren, yaptığı işi seven çalışanların istihdam 
edilmesi gerekmektedir.  Ancak bu heves ve hırs, sadece 
işe ilk girişte kalmamalı, işletme bunların oluşması için 
gereken koşulları çalışanlara sağlamalıdır. 

Her gün 
mutsuz, söylenerek ya da suratı asık şekilde işe gelen ça-
lışanlarla,  sürekli başarı elde edilemez.
Motivasyon, bu noktada çok önemlidir. Şirketlerin, ça-
lışanlara işlerini sevdirmesi gerekmektedir. Bunun yanı 
sıra, çalışanların bağlı oldukları şirketlere, kendilerini 
ait hissetmeleri de şarttır. Tüm bu koşullar ise, bir ta-
kım moral ve motivasyon eylemlerini beraberinde ge-
tirmektedir.

1-   İşinizin en keyifl i kısmını keşfedin
2-  Çalışma arkadaşlarınızla ve departman 
müdürünüzle açık iletişim kurun
3-   Çözümün sizin elinizde olduğunu hatır-
layın 
4-  Şirket hedefl eri ve sizin hedefinizi sorgu-
layın
5-   Yaptığınız işe “anlam” yükleyin
6-   Başarılarınızı alkışlayın
7-   Suçu hep başkasında bulmak yerine ken-
dinizi keşfetme yollarını belirleyin
8-  İşyerinde sözsüz müzik dinleyin
9-   Kendinize küçük kaçamaklar yapın
10-  Eğlenceyi iş hayatınıza dahil etme yön-
temleri geliştirin
11-  İş ortamınızı çekici bir hale getirin 
12-   Sorunlara takılıp kalmayın
13-  Gün içerisinde bedeninize iyi gelecek ofis 
egzersizleri deneyin
14-  Hedefsiz yaşamayın 
(Amaçsız ve hedefsiz yaşamak; yaşamamak de-
mektir. İnsanı ayakta tutan en önemli güç; gaye 
ve hedefl erdir. Hedefsiz ve amaçsız insanların 
başarı kelimesiyle hiçbir dostluğu olamaz. )

İŞ HAYATINDA MORAL VE 
MOTİVASYONUN ÖNEMİ

İŞTE
SİZE 

14 
ÖNERİ

Peki 
motivasyonunuzu
nasıl 
artırabilirsiniz?

(Yazı alıntıdır)

11bülten

GENEL KÜLTÜR



MILESIGHT İLE 
2018 VE ÖNCESİ
2 Yıldır Türkiye tek distribütörlüğünü yaptığı-

mız Milesight kendi markası ile 2018 ‘ e çok 
hızlı bir başlangıç yaptı.  4K teknolojisi ve ka-

meralarda H265 Teknolojisinin öncülerinden olan 
Milesight, 2018 için hazırladığı yol haritasını, ye-
niliklerini anlatmak için Türkiye’nin 7 Bölgesinde 
farklı şehirlerde lansman seminerleri düzenlemekte 
ve çözüm ortaklarına yenilikler hakkında bilgi ver-
mektedir.

Milesight ile Türkiye’de geçtiğimiz iki yıl içerisinde 
çözüm ortaklarımızla  çok büyük projeler tamam-
ladık. Türkiye pazarı için yeni olan bu markayı çok 
iyi bir şekilde konumlandırdık. Çok kısa sürede üst 
düzey Endüstriyel Projelerde, Hastane, Üniversite, 
Rezidans ve Toplu Konut gibi projelerde kullandık.

Gerek kamera ve görüntü sistemlerindeki üstün gö-
rüntü kalitesi olsun, gerekse üretim esnasında kulla-
nılan malzeme ve üretim kalitesi; uygulama alanla-
rımızda memnuniyet oranının artmasında etkin rol 
oynamakla birlikte, bu durum çözüm ortaklarımı-
zın ürüne ve yazılımlara olan güvenlerinin artması 
sonucunu doğurmaktadır.
Seminerler olsun, eğitimler  olsun hatta klasik bayi 
ziyaretlerimizde bile Milesight ürünlerinin hep 
farklılıklarını anlatmaya çalışmaktayız. 

Klasik IP CCTV uygulamalarının yanı sıra tekno-
lojik artıları da son kullanıcıya göstererek sektörde 
ve pazarda beklentilerin yükselmesine öncülük eder 
duruma geldik.

12 hanelektronik.com.tr



Milesight Kameralar SIP özelliği ile 
hareket algıladığında cep telefonu-
nuzdan istediğiniz saatte sizi araya-
bilir dedik. Uygulanan projelerin 
%60 ‘ında bu özelliği aktif olarak 
kullandık. Milesight Kameralar, 
insan algıladığında belirli bir süre 
içerisinde sizin belirlediğiniz bir 
ses kaydı ile uyarı yapabilir olduğu-
nu gösterdik ve bir çok projemizde 
kullandık.

Milesight Kameralar ile görüntü 
kalitesini düşürmeden kayıt hacim-
lerini düşürebilirsiniz dedik ve pro-
jelerde daha az maliyetli depolama 
sistemleri önerdik. 2016’nın son 
çeyreğinden beri H265 yeni nesil 
sıkıştırma formatını bir çok projede 
uyguladık. Çözüm ortaklarımızın 
yaptığı projelerin takipçisi olduk ve
biz Türkiye’de başarılı işlere imza 
atarken Milesight Global anlamda 

26 farklı ülkeye yayılarak distribü-
tör ağını genişletti. 
Amerika Ar-Ge ofisini büyüttü. 
Güney Kore ofisinin açılışını  yaptı. 
Çin’de yer alan üretim tesislerinin 
kapasitesini %45 oranında büyüt-
tü. Dünyanın her yerinde Global 
Güvenlik fuarlarına katıldı. Marka 
bilincini yaygınlaştırdı.

Milesight destek anlamında da 
müşteri talep ve isteklerine çok 
değer veren bir üretici olduğunu 
Türkiye’de gösterdi. Yazılımsal ge-
liştirme isteklerine cevap vermek 
adına kameralar için 2017 yılın-
da 12 farklı güncelleme yayınladı. 
Birlikte gelişmenin yolu, uygulama 
alanlarındaki istek ve talepleri din-
lemek adına defalarca mühendis 
ekibiyle proje ziyaretleri gerçekleş-
tirdi.

Han elektronik ailesi 
olarak ilk gün sahip 
olduğumuz heyecan-

la bu sene de yola devam ediyo-
ruz. Her gün biraz daha üstüne 
katarak ilerliyoruz. Sizler için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz.
2018 için 8 MP PRO Serisi Ka-
meralar, 12 MP Balıkgözü dış 
ortamda çalışabilen Kameralar, 
iç ortam ve mağazalarda video 
analiz yapabilen, kişi sayabilen 
PTZ ve sabit dome kamera se-
rilerini oluşturduk.
Milesight Çözüm Ortağı olmak 
için hattın diğer ucunda sizleri 
bekliyor olacağız.

13bülten

HAN VİTRİN



Milesight Teknoloji’nin 2017 son çeyreğinde yayınla-
dığı 12 MP Sensöre sahip balık gözü kamerası şu 
anda HAN Elektronik stoklarında Türkiye’de satışa 

sunuldu.
Projeleriniz için özel olarak geliştirilmiş dış ortam uyumlu 12 
megapiksellik Ultra-HD profesyonel bir çözüm olarak tasar-
lanmıştır.

360 derece panaromik görüntü ve diğer görüntü modları

FARKLI BİR BALIK GÖZÜ 
DENEYİMİ ‘‘İNCELEME’’

Kamerada Fonksiyonellik açısından , 
Dahili mikrofon bulunmakta. Çok 
uzak noktalardan sesleri çok verimli 

bir şekilde alabiliyor.

Ayrıca belirlediğiniz durumlarda otomatik 
uyarı verme açısından veya kamerada sesli 
ikaz – konferans yapmak istediğinizde ho-
pörlör bağlanabilen ses çıkışı bulunmakta-
dır.
Farklı senaryolarda kullanmak üzere cihaz 
üzerinde yine 1 adet Alarm giriş ve çıkışı 
bulunmaktadır.
Kamera Dahili PoE Modunda ekstra bir 
adabtör olmadan çalışabilmektedir.
Multi izleme modlarında belirlediğiniz ya-
zılımsal presetlere dönebiliyor. Bu sayede 
tek kamera üzerinden 3 farklı odak noktası-
nı bölgesel olarak izleyebiliyorsunuz.

360 Derece yakınlaşma yaparken, yüksek çözünürlük sa-
yesinde uzaktaki detayları görebilirsiniz.

Diğer görüntü modları , Ekranı dörde ve ikiye bölme.

Kamerada gövde tasarımında ,iç 
yüzeyinde powersupply çipi olacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Kamerayı İphone ve Android 
platformlarından izleyebiliyorsunuz.

Peki nasıl bir tasarıma sahip ?  Neler yapılabilir ? 
Teknik özellikleri nelerdir ?  
Tek tek ele alalım.
Öncelikle tasarımı ile başlıyoruz; 
Kamera üzerinde Sony IMX226 sensöre sahip.. Çok düşük 
ışık koşullarında bile (0.001 lux ) ‘a kadar renkli görüntü elde 
edebiliyor.

Tavan veya yer montajında 360 Derecelik pa-
naromik bir görüntü elde edebilirsiniz. Yan 
duvar montajlarında 180 derecedir.
4000x3000 piksele sahip toplam 12 Mega-
piksel görüntü elde edebilirsiniz.

Kamera NVR ve APP üzerinden De-warp 
edilebiliyor ve bu sayede dokunmatik ola-
rak izleme alanında istediğiniz gibi gezebi-
liyorsunuz.

14 hanelektronik.com.tr



AİLEMİZİN YENİ ÜYESİ  

HD PRO Yeni Ürün grubumuzun 
sektör profesyonelleri için Özel 
olarak üretilmiştir. Analog HD, 

Hibrit Kayıt Cihazları ve Network Kayıt 
Cihazları(NVR) Aynı CMS’ ile senkronize 
bir şekilde çalışır
IP Kameralar kendi protokolünden bağlan-
tı sağlamasından ötürü tüm akıllı analiz ve 
fonksiyonları %100 uyumlu çalışır.
Geniş ürün yelpazesi ile Analog HD Kame-
ralar, Analog Kayıt Cihazları, IP Kameralar 
ve NVR Kayıt Cihazları ile Tüm Çözümleri 
size Rekabetçi fiyatlar ile sağlar.                              
Tüm IP Kamera modelleri POE uyumlu ve 
video analiz fonksiyonlarını  içermektedir.

* Sadece Seçkin Proje 
Firmalarına Satış
* Analog ve IP Ürün    
Grubu ile %100 
uyum
* Rekabetçi Fiyat
* Tek bir CMS uygulaması ile Analog ve NVR Kayıt Ci-
hazları Yönetimi
* %100 Onvif Uyumu 
* H265 Sıkıştırma Teknolojisi
* POE ve Ses Özelliği
* Tek HD PRO mobile Uygulama ile Tam Kontrol
* Video Analiz ve HDD gruplama
* IP grupları gözetmeksizin kamera ekleme 
* Tut bırak özelliği sayesinde kamera sıralandırma
* Hacklenmeye karşı 3 ayrı korumalı şifreleme 
  güvenliği
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Türkiye’nin güvenlik sektöründe global 
pazardaki yeri nedir?

Türkiye Güvenlik sektörü’nde hızlı 
teknolojik değişimlere adapte ola-
bilen, sürekli büyüyen bir pazar. 

Tabi bunda nüfusun etkisi, yüksek göç 
alma oranı, hızlı kentleşme, hırsızlık ve te-
rör olaylarının artması  gibi bir çok sebep 
var.
Güvenlik Sektörünün CCTV tarafını ele 
alırsak, geçtiğimiz dönemlerde büyük de-
ğişimler yaşandı diyebiliriz. Yaşanan tek-
nolojik değişimler, ülke pazarında yeni 
arzlar oluşturmaya başladı.
Örnek vermek gerekirse eskiden müşteri-
ler için sadece görüntü kalitesi büyük bir 
etmenken, artık video analiz yapabilen, 
yüz tanıma, kişi sayma yapabilen kamera-
lar tercih edilmeye başladı.

Türkiye bir çok Avrupa ve Ortadoğu ülke-
sine göre, yeniliklere daha açık ve teknolo-
jiyi kullanmaya  daha istekli.
CCTV ( Video izleme ) dışında, Yangın 
algılama, Hırsız Alarmı,  Akıllı Ev Sistem-
leri gibi uygulamalarda da pazar oranı bek-
lenenden çok daha hızla büyüdüğü söyle-
nebilir.
Daha doğru uygulamalar ile , daha kaliteli 
kurumsal firmalar ile, Güvenlik Sektörü 
Türkiye’de daha büyüyecektir.

Türkiye bir çok Avrupa ve Ortadoğu ülkesine göre , yeniliklere daha 
açık ve teknolojiyi kullanmaya  daha istekli.
Daha doğru uygulamalar ile , daha kaliteli kurumsal firmalar ile,  gü-
venlik Sektörü Türkiye’de daha büyüyecektir.

güvenlİk
ÖNEM ARZ EDER

Türkiye Güvenlik sek-
töründe hızlı teknolojik 

değişimlere adapte 
olabilen, sürekli büyüyen 

bir pazar. Tabi bunda 
nüfusun etkisi, yüksek 
göç alma oranı, hızlı 

kentleşme, hırsızlık ve 
terör olaylarının artması  
gibi bir çok sebep var.
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Güvenlik sektörünün en önemli sorunları neler-
dir? Çözüm önerilerinizden bahseder misiniz?

Sektörün yarattığı hızlı değişim, yüksek hacim 
beraberinde birçok sorunu da getiriyor. 
- Ekonomik seviye CCTV ürün gruplarında 

neredeyse çoğu firma ve “Türk Malıyız” diyen firma-
lar da, Marka yapmış büyük ithalatçı firmalar da aynı 
yazılımları kullanmaktadırlar, halbuki bu yazılımlar 
Uzakdoğu, genellikle ÇİN tabanlı firmaların geliş-
tirmiş olduğu, yeni özelliklerin pek eklenmediği ve 
güvenlik açısından bir çok açığın bulunduğu,  gerek-
li güncellemelerin yapılmadığı yazılımlardır. Bu tarz 
yazılımlar kullanılmamalı ve tercih edilmemelidir.
 
Diğer bir sorun ise  son zamanlarda Türkiye’de üre-
tim adı altında  birleştirme, montajlama algısı ile 
hiçbir test ve kalite kontrolleri yapılmadan merdi-
ven altı kamera ve kayıt cihazlarının toplanıp satıl-
masıdır.

Tabi aynı zamanda kayıt cihazlarına %16 TRT band-
rolünün eklenmesi, zaten var  olan yüksek  gümrük 
ve ötv vergilerinin bu tarz firmalar tarafından  öde-
memesi sektörümüzde haksız bir rekabet oluşması-
na neden olmaktadır. Bu tarz olayların sektörümüze 
daha fazla zarar vermesini engellemek için iç dene-
timlerin devletimiz tarafından daha sıkı bir şekilde 
uygulanması gerekmektedir.

Son olarak  ülkemizdeki  ithalatçıların bir çoğu ye-
terli Ar-Ge alt yapısına, teknik servis ve hizmet kali-
tesine sahip değil, bu kaliteyi artırmak için;
Ar-Ge yatırımlarına, Üniversite Araştırma firmaları-
na, Teknik servislere daha fazla yatırım yapılmalı ve 
gerekli özen gösterilmelidir.

Ar-Ge ve ithalat  Sadece Uzak Doğu’da da çıkmış 
yeni bir teknolojiyi ülke pazarına sunmak değildir.

Güvenlik sektöründeki en son trendler nelerdir?

Güvenlik sektöründe en son Trendler kesin-
likle, Video Algılama ve Yüz Tanıma Tek-
nolojileri olarak söyleyebilirim.

CCTV pazarında ülkemizde, plaka tanıma sistem-
leri ile başlayan video analiz artık AVM’lerde ma-
ğazalarda cinsiyet tanıma, yaş tahmini, yüz tanıma 
sistemleri olarak ilerliyor.
Bu sayede mağaza sahipleri, ziyaret eden müşteri 

portföyünü ve periyodları otomatik olarak raporla-
yabiliyor.

Hayatımıza büyük kolaylık katan akıllı ev sistemleri 
aksesuarlarından, Akıllı prizler, Lamba seviyesi ayar-
layıcılar, klima ve TV kontrol edebildiğimiz IR ve-
riciler , hatta otomatik perde açıp kapatan mekanik 
aksesuarlar bu senenin trendlerinden. 
Akıllı ev sistemlerinde Zigbee, Z-wawe gibi yeni ve 
daha hızlı çalışan protokoller ile bu endüstrideki 
araştırma yatırımlarını hızlandıracaktır.
Yani akıllı ev teknolojileri yakın gelecekte yapay 
zeka ve Cloud sistemlerle çok daha başarılı bir şekil-
de entegre çalışabilir. Bizleri şaşırtan ürünler ortaya 
koyabilirler. 

2017 yılı sizce nasıl geçti; 2018 yılından beklen-
tileriniz nelerdir? 

2017 Güvenlik Sektörü için iyi bir yıldı denile-
bilir. Analog HD sistemlerde yükselen çözü-
nürlükler ve görüntü kaliteleri. IP Teknolo-

jilerinde artan yazılım özellikleri ve entegrasyonlar 
önemli derecede etkili oldu.
Bir çok firmanın olduğu gibi Han Elektronik olarak 
bizim de  2018 için hedeflerimiz ve beklentilerimiz 
var. Her firmanın önceden planlamış olduğu büyü-
me hedefleri, Ürün portföyünü geliştirme, Servis ve 
hizmet kalitesini arttırma planlamaları bulunmakta-
dır. 
Yönetim kurulumuzun önceden belirlediği hedefler 
doğrultusunda, umarım 2018 yılı Güvenlik Sektö-
ründe bizim için ve diğer tüm resmi ithalatçı firma-
lar için güzel bir yıl olur.

Kaan KANDEMİR
Han Elektronik A.Ş.
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BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ

Ürünü satın aldıktan sonra herhangi bir 
arıza durumunda teknik servisimize ba-
kım ve onarım amaçlı gönderilen ürün-

ler, 1 iş günü içerisinde tam testleri yapıldıktan 
sonra bayi tarafına en hızlı şekilde gönderilmek-
tedir.

Ürünlerin teknik serviste bakım ve ona-
rım amaçlı uzun süre bekletmeme sebe-
bimiz, müşteri memnuniyeti açısından 

ürünün gönderildiği lokasyonun güvenlik zafiye-
tinin en aza indirgenmesidir.

Teknik destek 
ekibimiz, satış 
sonrası hizmet-

ler kapsamında 7/24 telefon hizme-
ti vererek gerek uzak masaüstü bağ-
lantısı ile, gerek şehirler arası yerin-
de destek sağlamaktadır.

Müşteri memnuniyeti ve 
bağlılığını ilke edinmiş  
Han Elektronik ailesi 
olarak, Teknik Servis 

departmanımızın öncülük 
ettiği ve 2015 yılından beri 

uyguladığımız  GÜLEN 
ADAM projesi ile garanti 
dışı ürünlerinizi ücretsiz 

onarmaktayız .

Gülen Adam projesi 
kapsamında teknik 
servisimize göndermiş 

olduğunuz garanti dışı ürününüz 
ücretsiz onarılmaktadır.

Teknik servis departmanımızda, alanında uzman kadro ile  
satış sonrası hizmetler verilmektedir. 
Bu hizmetler bakım, onarım, teknik destek ve yerinde 

destek hizmetlerini kapsamaktadır.

18 hanelektronik.com.tr



Teknik servisimize göndermiş ol-
duğunuz garanti dahilindeki tüm 
ürünlerde kargo ücretlerinin ta-

mamı firmamız tarafından ödenir.

İthalatı yapılacak tüm ürünler ilk 
aşamada teknik servis ekibimiz tara-
fından numunesi 3 ay boyunca test 

edilir. Test aşamasından sonra stabil ise 
ithalatı yapılıp satışa sunulur.
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Bitcoini bir bakkal deft erine 
benzetebiliriz. Yapılan her 
işlem, dijital bir deft ere kayıt 
edilmektedir. Daha doğrusu 
birçok deft ere aynı anda kayıt 
edilmektedir. Bu zincirin adı 
blockchain dir. Bu herkese 
açık bir sistemdir.
Peki nasıl güvenebiliriz ? 
Bu kayıtlara güvenilir mi ? 
Dileyen herkes kontrol ede-
biliyorsa ne kadar mantıklı 
denilebilir?

BİTCOİN

DEVRİMİ 
BİTCOİN

DEVRİMİ 

Mucidi Satoshi Nakamo-
to ,Gerçekte kim ol-
duğu bilinmiyor. Elon 

Musk olduğunu bile iddia eden-
ler var.
Peki kimdir bu adam, ne yapmış-
tır?  Parayı yeniden icaat eden 
adam olarak kısaca tanımlayabi-
liriz.
Yıllar önce ortaya çıkan peer to 
peer P2P olarak bilinen dosya 
paylaşım şeklinin en önemli ayı-
rıcı özelliği;Merkezi olmayan sı-
nırsız kaynaktan veri sağlayan bir 
paylaşım sistemi olmasıdır.

Bu teknolojiyi paraya uygulamak 
yani parayı finansal otoriteden 

bağımsız hale getirerek, açık 
kaynak kodlu bir şekilde piyasa-
ya sunmak. İşte bu kriptolu para 
birimi Bitcoin, kodları siz de in-
dirip izleyebilir hatta herkesin 
işlemi herkes tarafından kontrol 
edilebilir bir dijital para birimi.

Bitcoini bir bakkal deft erine ben-
zetebiliriz. Yapılan her işlem diji-
tal bir deft ere kayıt edilmektedir. 
Daha doğrusu bir çok deft ere 
aynı anda kayıt edilmektedir. Bu 
zincirin adı blockchain dir. Bu 
herkese açık bir sistemdir.
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Peki nasıl güvenebiliriz?  Bu kayıtlara gü-
venilir mi? 
Dileyen herkes kontrol edebiliyorsa 
ne kadar mantıklı denilebilir?

Ama bitcoin için bir hesap oluş-
turduğunuzda (dijital cüzdan) gü-
venliğiniz kriptoloji ile oluşturul-
maktadır. 2 tip şifrelemesi vardır. 
Cüzdanınızın özel şifresini bir tek 
kullanıcı bilmektedir.

Genel olan şifreyi ise ağdaki kimlik kont-
rolünü yapmak için, sistem kullanmaktadır.
Aslında bitcoin dünyasında bir harcama veya 
transfer yapmak istediğinizde Blockchain dediğimiz bu 
zincir sistem tüm önceki işlemlerinizi kontrol etmekte-
dir.
Bu sayede güvenli bir sistem yapılmıştır. Bitcoin dünya-
sında teknoloji yardımıyla çok uzun kriptolojik veriler 
hızlı bir şekilde işlenmektedir. Bu sayede sistem şişme-
mekte, transferlerde kontrol ve aktarım işlemi hızlı bir 
şekilde yapılmaktadır.
Dünya genelinde Altın Oranı piyasada tam olarak bi-

linmesine karşın, yerin altındaki bilinmemekte, 
sadece tahmin edilebilmektedir.

Bitcoin’de algoritma gereği, dünyada 
üretilecek olan maksimum değer bilin-

mektedir. Borsalardan bildiğimiz üze-
re az olan herşey değerli olmaktadır. 
Altın ve Elmas  gibi.
Bitcoinin dünya gereğinde maksi-
mum 21 milyon tane üretileceği du-
yurulmuştur.

Şu anda ise 16 milyon tane üretildiği 
bildirilmiştir.

 Peki neden böyle bir anda popüler oldu? 
1300 tane altcoin dediğimiz farklı sanal pa-

ralar üretildi. Yaklaşım olarak inkar edemeyiz ki , 
Blockchain teknolojisi deneysel olarak çok büyük bir 
teknolojik devrimdir. Bitcoin belki yarın daha çok rek-
lamı yapılacak daha çok yatırım alacaktır. Değeri arta-
caktır.
Sonuçta talep arttıkça değer artar. Belkide birkaç ülke-
de aynı anda yasaklanacak değeri sıfırı görecektir. Kim-
se Bilemez.

Ama inanıyorum ki, Satoshi Nakamoto isimli şahsın 
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Dünya’nın ilk Güvenlik kamerası  
1933 yılında Londra’da amatör fo-
toğrafçı ve tavuk bekçisi olarak bi-

linen Norbury adlı bir kişi tarafından  icat 
edilmiştir.
Norbury’ in buluşu o zamanda büyük 
oranda göz ardı edilirken, daha sonrasında 
Norbury kamera izleme sisteminin babası 
olarak anılmaya başlandı. Norbury icadı-
nın ilham kaynağını şu şekilde açıkladı:
“Yumurtarımın ve tavuklarımın zaman za-
man kaybolduklarını fark ettim. Yumurta-
lar tavuk kulübesinin yakınına koyduğum 
büyük kaplardan kayboluyordu bu nedenle 
kulübe kapısını açan herkesi fotoğrafl ama-
ya karar verdim. 

birkaç sayfalık olarak yayınladığı bu kod , büyük bir 
devrim,  yeni bir çağın başlangıcı olablir.

kamerası
Norbury’nin amacı hırsızı yakalamaktı ve bundan asla 
vazgeçmedi.Norbury, duvarın deliğinden bakan lensle 
birlikte kümesinin dışına monte edilmiş normal bir kamera 
kutusu kullandı. Kulübenin kapısına tutturulmuş bir 
kasnak sistemi ile kum torbaları tetiklenecekti. Böylelikle, 
kapı açıldığında kamera resim çekecekti.
Dahası, tavuk bekçisi Norbury bu sistem ile çekilen 
fotoğrafl arı hırsızın suratı net gözükmediği için başarılı 
bulmayıp, ikinci bir mekanizma yarattı. Kapıya yerleştirilmiş 
kasnak mekanizması ile kapı açıldığında tetiklenen çıngırak 
sesi  hırsızı korkutacak ve  hırsız aniden sesin geldiği yere 
yani kameranın lensine doğru bakacaktı.

Ve Norbury başarılı oldu. Bu sistem 1933 yılı Ağustos 
ayında mahkemede delil olarak  kullanıldı. Hırsız suçlu 
bulundu ve Norbury daha sonrasında kamera izleme siste-
minin mucidi olarak anılmaya başlandı.

Dünya’nın ilk güvenlik
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Tüm Ürünlerimizin en güncel; resim, özellik, 
teknik şartname, videolar ve fi yat listelerine 
ulaşabilirsiniz.
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