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TÜBİTAK

HOŞ GELDİNİZ! SECOL Tanıtım

• Kuruluş tarihi: 2005 
• Kuruluş amacı: elektronik 

komponent satışı-üretimi
• Kuruluşun odağı: LED 

üretimi
• İlk yerli LED üretimi: 2009
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım 

LED ÜRÜNLERİMİZ

• Seramik tabanlı LED’ler
– 1W – 5W tüm renklerde

• Bacaklı LED’ler • Bacaklı LED’ler 
– 1W tüm renklerde
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Ayrıca, UV ve IR müşteri talebine göre 
yapılmaktadır.



TÜBİTAK

SECOL Tanıtım

SMD (surface mount device)

• 5054 ve 5730 kasa

• Tüm renkler 

• 60-175 mA çalışma akımı

COB (chip on board)

• 6,9,25 W,50W,100W

• UV ve tüm renklerde
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım

RFID yonga paketleme
• Eşya tanımlamaya yönelik zor ortamlarda 

çalışabilen radyo frekanslı etiket üretimi

• Aylık 500 k üretim• Aylık 500 k üretim

Müşteriye özel yonga paketleme

• Yonga seçimi,ürettirme,temin,çalışma 
şartlarına uygun paketleme
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım

• SECOL power LED ve yonga üretimi 
konusuna odaklanmıştır. 

• SECOL bünyesinde uluslararası seviyede 
power LED ve genel yonga paketleme 
yöntemleri ve cihazlarının temini yoluna 
gidilmiştir. 

• SECOL’de LED üretim yöntemleri konusunda 
ihtiyaç duyulan teknik bilgi birikimi ve deneyim, ihtiyaç duyulan teknik bilgi birikimi ve deneyim, 
uzun deneyler ve geliştirme sonunda elde 
edilmiştir.

• 2009 yılında LED üretimi için gerekli üretim 
ekipmanları temin edilmiştir ve SECOL 
markasıyla üretilmiş LED satışı başlamıştır.

• KOSGEB ve TÜBİTAK’tan Ar-Ge çalışmaları 
için destek alınmıştır. 
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım
• TÜBİTAK’ın 1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 

Programı’na başvurulmuş ve projeye başlanmıştır. 
• KOSGEB ile ilk Ar-Ge projesi 2009 yılı sonunda başlanmış 

ve 2011 yılı sonu itibarı ile başarıyla tamamlanmıştır. 
• SECOL, 2010 yılı başında limited şirket haline 

dönüştürülmüştür. 
• 2012 yılında KOSGEB’in Ar-Ge projesini takip eden 

endüstriyel uygulama destek programına başvurulmuş ve bu endüstriyel uygulama destek programına başvurulmuş ve bu 
program da 2013 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. 

• Bu projeler ile şirketin LED paketleme kapasitesi aylık 500k 
miktarına ulaşmıştır. 

• Şirketimiz, 2011 yılında TÜBİTAK  ve PERA kanalı ile  
CleanWard isimli AB ÇP7 projesine ortak KOBİ olarak dahil 
olmuştur. 
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım

• Proje, 2014 yılı sonu itibarı ile sona erecektir. Bu proje 
çıktılarından elde edilen uluslararası üretim lisansları ile 
SECOL ihracatçı bir kuruluş haline gelecektir. 

• FP7 çerçevesinde birkaç proje önerisi daha firmamıza 
ulaşmış, bunlarla ilgili süreçler devam etmektedir. 

• HORIZON 2020 olarak devam edecek AB Ar-Ge projeleri 
eğitimleri firmamız personeli tarafından alınmış, yeni proje eğitimleri firmamız personeli tarafından alınmış, yeni proje 
ortaklıkları aranmaya başlanmıştır. 

• 3 proje ortaklığından sonra kendi proje fikirlerimizi sunarak, 
proje yürütücülüğünü yapacağımız yeni Avrupa Birliği 
projelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım

AYDINLATMA PROJELERİMİZ
2010 yılından beri çeşitli ağır sanayi ve demir

çelik tesislerinde ürünlerimiz kullanılmaktadır.
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TÜBİTAK

SECOL Tanıtım

SECOL LED kullanılan armatür ürünlerinden örnekler
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TÜBİTAK

İŞBİRLİKLERİ

• Özyeğin Ünv: Aydınlatma ve ışık 
ölçümleri

• Uludağ Ünv: Proje ortaklıkları

• Bilkent Üniversitesi – UNAM

• KOSGEB

• Feasa (İrlanda): Işık ile ilgili ölçüm 
sistemleri

11



TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Tel bağlama cihazı (wire bonder): 
• 10-100 mikron Au, Cu, Al ball bonding,

• wedge bonding, 

• wedge-wedge-wedge sıralı kaynak 

• 250°C sıcaklıkta tabla imkanı
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TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

• Yonga sabitleme (chip bonding)
• 0,1 mm x0,1 mm’den 2 mm x 2 mm ebatlarına 

kadar yonga konumlama iletken yada yalıtkan, 
sıcak-soğuk tabla uygulaması
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TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Hassas dozajlama: 
• 280 hz dozajlama 3nl min miktar, 0,5-

10000 mpas geniş bant aralığında 
viskositede çalışma 
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TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Otomatik Dizgi Hattı: 
• İç bünyemizde kullanılmak üzere tam 

otomatik elektronik komponent dizgi hattı
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TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

Plazma Yüzey Hazırlama: 
• Çift gaz girişli Plazma ile vakumlu ortamda 

yüzey hazırlama tesisi
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TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

• Hassas Etüv fırını 300°C, 1 derece 
hassasiyet, geniş programlama 
kapasitesi ile uzun süreli test imkanı

• Manuel dozajlama

• Lümen ve CIE koordinat ölçüm• Lümen ve CIE koordinat ölçüm

• RF yonga ölçüm ve programlama

• Vakum sistemi: 7 mBar

• Otomatik konumlama robotu
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TÜBİTAK

TEKNOLOJİK ALTYAPI

• Üretim süreçlerimizden örnek resimler:

18



TÜBİTAK

PROJE YÖNETİMİ

• AB FP7 programı çerçevesinde 
yürütülen projeler, şirketimize proje 
yönetimi konusunda önemli 
kazanımlar ve farklı bir bakış açısı 
sağlamıştır. 

• FP7’nin sade ve sonuç odaklı 
yönetim mantığına sahip olması, yönetim mantığına sahip olması, 
şirketimize de sonuç odaklı proje 
yönetim anlayışını kazandırmıştır. 

• Şirketimizde her yeni ürün bir Ar-
Ge projesi mantığında 
oluşmaktadır. 
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TÜBİTAK

Ar-Ge Projeleri

• KOSGEB : 
• Power LED paketleme otomasyonu ve çip 

fabrikasyonu(tamamlandı)
• Power LED paketleme teknolojisi geliştirme( tamamlandı)
• COB LED geliştirme 
• Hava Kuv. Kom. Uçak ekran aydınlatma özel LED 

geliştirme
• Beyaz görünümlü led 
• LED ışığı ile bitki büyütme• LED ışığı ile bitki büyütme
• Şehir akvaryumları için özel renk LED geliştirme 

• TÜBİTAK (tamamlandı): Beyaz güç LED üretimi ve renk 
sıcaklık sınıfı iyileştirme

• KOSGEB (tamamlandı): Power LED paketleme 
otomasyonu ve çip fabrikasyonu
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TÜBİTAK

Ar-Ge Projeleri

FP7 (tamamlandı): Safe, chemical-free, cleaning of 
hospital ward surfaces

CLEANWARD 
• Projede,sağlık kuruluşları başta olmak üzere kimyasal 

malzeme kullanılmaksızın zararlı bakterilerin 5-log10
oranında yok edilmesi hedefleniyor.

• Proje çıktısı ürünler tüm dünyada pazarlanacaktır.• Proje çıktısı ürünler tüm dünyada pazarlanacaktır.
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Prototip uv modul 



TÜBİTAK

Ar-Ge Projeleri

• COB LED paketleme 6-100w, 25w uv

• LED sürücü elektronik devre
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TÜBİTAK

Ar-Ge projeleri

RFID ELEMAN: 

• Müşteri talebi ile LED dışı ilk ürün 
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TÜBİTAK

Ar-Ge projeleri

Ampul ve floresan: 
Firmamız, bu ürünlerin imalatında kullanılmak 
üzere 5730 kasa soğutma imkanı olan düşük güçlü 
SMD LED ile COB 6W ve 9W güçünde 3000K 
renkte 120 lm/W verimliliğe sahip ürün yapmıştır.  
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TÜBİTAK

TEŞEKKÜR EDERİZ!

www.secol.com.tr
info@secol.com.tr
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