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Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik 
sektöründe 19 yıldır size güven veriyoruz.

Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün 
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış 
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz. 

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi 
paylaşmaya devam ediyoruz.

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Hidiv Kasrı Cad.  Kanlıca Mah. Buğra Çıkmazı Sok. No: 4 D: 4-5 Beykoz / İstanbul 
Tel: 0216 680 33 11 - Faks: 0216 680 33 13 - Email: info@btsyangin.com.tr
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Değerli Dostlarımız,

ETMD Bizden Haberler Dergisi 84. sayısından merhaba. Bu sayımızda da; ETMD den haberleri, teknik makaleleri ve 
sosyal içerikli yazılarımızı sizlere ulaştırmayı hedefliyoruz. 

23 Haziran 2018 tarihinde Yaza Merhaba Kahvaltımızı gerçekleştirdik. Değerli katılımcı firmalarımızla, 25 Mart 2018
tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün kabul ettiği yeni tüzüğümüz hakkında ve değişen tüzüğümüzle
birlikte Tüzel Üyeliklerimiz hakkında bilgiler paylaştık. Detaylarını ve güzel anların fotoğraflarını dergi içeriğinde
bulacaksınız. 

21 Haziran 2018 Tarihinde Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferdi ERDOĞAN ile gerçekleştirdiğimiz röpor-
tajımızı siz değerli meslektaşlarımız ile paylaşmak istiyoruz.  

ETMD Dernek Yönetim Kurulu Başkanımızın, 19 Nisan 2018 Tarihinde Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesinde 
yapmış olduğu sunumun haberini yine bu sayımızda bulabilirsiniz.

Derneğimiz için yine heyecan verici bir gelişme olan ve gayretli çalışmalarla oluşturulan yeni WEB sayfamız kullanıma açıldı. 

5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Bursa’da ETMD ve MTMD işbirliği ile bir ilk gerçekleştirildi, Yapı Sektöründe Elektrik ve 
Mekanik Kesişimler temalı çalıştay ile ilgili tüm detayları bu sayımızda bulabilirsiniz.

ETMD Yönetim Kurulu Üyelerimizi tanıyalım köşesinde ben varım. 

Bu sayımızda yer alan teknik makalelerimiz ise; 

Elektroport Dergisinden Anıl GÜL’ün kaleminden; “İyi Bir Rezidüel Koruma Uygulamak”, EMSAD Genel Sekreteri
Erdoğan ÖKTEM’in kaleminden; “Onaylı Üretici”, Elektrikport Dergisi kaleminden, Ali Can ÇABUKER’in kaleminden; 
“Ferrorezonans Nedir Nasıl Önlenir?” konularını içermektedir...

Diğer yandan İnal AYDINOĞLU’ nun “Güç ve İmaj” başlıklı yazısını ve Tamer YAVUZTÜRK’ ün “Tanzanya Gezisi”
hakkındaki yazısını zevkle okuyacağınıza eminiz. 

Yaz aylarını yarıladığımız şu dönemde, günlerinizin sağlıklı, başarılı geçmesini diliyor siz dostlarımızı derneğimize destek 
olmaya davet ediyoruz.

Bir daha ki sayımızda görüşmek ümidiyle..

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY
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Merhaba;

Ben Bihter ÜNLÜSOY. 

8 yaşındaki kızının; müzik, sanat ve spor ile, ilim, bilim ve teknoloji ile, ahlaki değer-
ler ile yetiştirmeye uğraşan ve ona hayatını adayan annesi.. 

Ömürlük huzuru yeterli gören, ‘Aşk’ ile bakmaya inanan bir hayat arkadaşı.. 

Bir Dünya güzelinin ablası, asker emeklisi babanın ve yeşil dostu bir annenin kızı..

Savaşlar, kaoslar, duyarsızlıklar, sömürgeci politikalar/politikacılar, merhametsiz ah-
laki değerleri yetersiz, eğitimden ve eğitimliden korkan toplumlar, inançları sömüren; 
din, dil, ırk, mezhep, düşünce ayrımı yapan hoşgörüsüz insanlar ve tüm bunların 
ortasında kalan ‘ah o çocuklar’ sebebi ile kalbi biraz kırık bir dünya vatandaşı.. 

Yazmayı en az okumak kadar seven ve terapi olarak gören, sakin ve sade hertürlü 
yaşam şeklinden mutlu olan, seyahat etmekten, dost sohbetinden hoşlanan, hiçlik 
felsefesini özümsemeye gayret gösteren, o minicik burunlu çocukların aşığı, gele-
cek hayallerini ve planlarını tüm bunlar üzerine kuran, kendine olan saygısını hiç bir 
zaman yitirmeyen, başı dik, onurlu, duruşunu bozmayan, disiplini, tertip ve düzeni 
seven, biraz da takıntılı bir başak ‘Kadını’.. 

Hurafelere inanmak yerine evrendeki güzelliklere ve ‘Rab’ aşkına inanan, tevazu 
sahibi bir fani.. 

Bihter ÜNLÜSOY
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Mesleğini onurla icra eden, 
Dünya’da kadın olmak zor iken, 
Türkiye’de ve sektörde kadın 
olmanın çok daha zor olduğuna 
inanan, Mühendislik mesleğinde 
kadın olmanın gücünün yalnız-
ca eş şartlar sağlayarak dahi 
gösterilebileceğini düşünen, 
tüm meslektaşlarının bu konuda 
hassasiyet gösterdiğine/göstere-
ceğine olan inancını koruyan, iş 
hayatında güçlü görünmek yerine 
‘Saygıdeğer’ bulunmayı hedef 
edinmiş ayakları yere basan bir 
‘İş Kadını’.. 



Bihter ÜNLÜSOY
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‘Teknik Kadın’ yakıştırmasını seven, Güç Kalitesi; Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Elektrik Dağıtım 
Sistemleri, Bina Yönetim Sistemleri, Dağıtım Sistemlerinde IOT Teknolojileri gibi mesleki konular-
da uzmanlıkları bulunan, çeşitli uluslarası üniversitelerde ‘Strateji ve Liderlik’ eğitimlerini tamamla-
yan, Kocaeli Üniversitesi 2005 yılı mezunu, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir Elektrik Mühendisi.. 

11 yılı aşkın süredir Schneider Electric ailesinin gururlu bir üyesi, yöneticisi..  

Bir süredir üyesi olduğu, sektörümüzün değerli insanlarını bir araya getirerek, fayda üretmek için 
çalışan, böylesi önemli bir oluşumun bir parçası olmanın onurunu derinden hisseden, ETMD nin 9. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, ETMD Dergisi editörü..

Bihter ÜNLÜSOY.

Esenlikler, Sevgiler, Saygılar.. 



1986’dan bugüne, 
elektrik ve mekanik

taahhüt alanında

3 kıta ve 12 ülkede farklı türlerde 
200’den fazla proje

www.anel.com.tr
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23 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz kahvaltı etkinliğimizde, yeni
tüzük kabulumuzun ardından 80’e yakın üye ve davetlilerimizle bir araya
geldik.

Yıldız Hisardaki programımız, Dernek Başkanımız Sayın Mustafa CEMALOĞLU’ nun hoş geldiniz 
konuşmasıyla başladı. Kurumsal üyelik ve birlikte olmanın biz mühendisler için ne kadar önemli 
olduğunu vurgulayan başkanımız yapılacak çok işlerin olduğunu birliğimizden doğan kuvvetle bu 
işlerin üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizi ve sektörümüzü gelecek nesillere tereddütsüz teslim 
edebileceğimizi söyledi. Yapılması gerekenlerin yapılmaması durumunda sektörümüzün, bu günden 
başlayan tehlike ve yozluğun altında kalabileceği konusunda ciddi tespitler olduğunu söyledi. Kahval-
tımız etkinliğimiz devam ederken, Sayın Mustafa CEMALOĞLU Derneğimiz yeni Tüzüğü  ve Kurumsal 
Üyeliklerimizin başvuruları hakkında misafirlerimize tüm bilgileri aktardı.
Ardından değerli üyelerimiz ve misafirlerimizle ile sohbet eşliğinde kahvaltımız devam etti.

Kahvaltı Etkinliğimiz
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Mustafa CEMALOĞLU
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Kahvaltı Etkinliğimiz
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Değerli üyelerimiz ve değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz kahvaltı bittikten sonra da sohbet eşliğinde 
organizasyona katılımda bulundular.

Böylesine anlamlı bir günde bizlerle olmayı tercih eden tüm üyelerimize Üye adayı firmalarımıza 
teşekkür ederiz.

Birlikte çok daha güçlüyüz !

Kahvaltı Etkinliğimiz
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ETMD Tüzük Kabulü
10/03/2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararla değişen tüzüğümüz İstanbul Valiliği İl Dernekler 
Müdürlüğü tarafından resmi olarak onaylandı. Böylece ETMD olarak yeni bir döneme adım atmış olduk.
Tüm üyelerimize, desteklerini esirgemeyen güç birliği yaptığımız meslektaşlarımıza ve derneğimize hayırlı olma-
sını dileriz.
Tüzüğümüze yeni web sitemizde Hakkında > Tüzük menüsünden ulaşabilirsiniz.



www.etmd.org.tr

Birlikt zda
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Ferdi Bey, sizi biraz özel hayatınızda da tanımak isteriz, kişisel yaşamınızla ilgili bize paylaşım-
da bulunabilir misiniz? 
Ortaöğretimimi İstanbul, Pertevniyal Lisesi’nde, üniversite eğitimimi ise İstanbul Üniversitesi, Fen 
Fakültesi, Jeoloji Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden 1979 mezun olarak tamamladım. 34 yıllık evli, 
iki çocuk babasıyım.
Çalışma hayatıma öğrencilik yıllarımda, Koç Grubu Motor Ticaret’te otomobil yedek parça tedarik ve 
dağıtım işinde başladım ama üniversiteye devam mecburiyeti nedeniyle bu işi önce part time olarak 
sürdürdüm, sonrasında okul ağır bastı ve çok severek yaptığım bu işten ayrılmak zorunda kaldım. 
Üniversite sonrası Kale Grubu ile tanıştım ve tam 38 yıldır kesintisiz Kale Grubu’ndayım. Grup içinde 
dört şirket değiştirdim. Başlangıç Çanakkale Seramik, sonra Kalemaden, Kalekim ve Kaleseramik 
oldu. Son 20 yılı Genel Müdürlük olmak üzere hep operasyonel işlerin içinde yani cephede çalıştım, 
dolayısıyla bisiklette devamlı pedal çevirdim. Son görevim Kaleseramik Genel Müdürlüğü ve Yapı 
Ürünleri Grup Başkanlığı idi. Şu anda Kale Grubu Şirketleri’nde ve Kaleseramik Vakfı’nda Yönetim 
Kurulu üyelikleri yapıyorum. İSO ve ÇTSO Meclisleri üyesiyim.
Fiili 37 yıl, seramik endüstrisinin hem içinde hem de her iki ucunda, yani maden üretim/hammad-
de hazırlama ile yapı kimyasallarında bilfiil çalıştım. Sanırım benzer iş kollarında, bu tip bir kariyer 
yolculuğu yok denecek kadar azdır. İnşaat sektörünün büyük bir bölümünde olduğu gibi seramik işi, 
iki ustanın elleri arasındaki bir endüstridir. Başlangıcı kazma kürek ile madencilik; bitişi mala sünger 
ile seramik döşeme işidir. Eğer iki taraftaki işler iyi yapılamaz ise, siz ortasındaki seramik ve yapı 
kimyasalları endüstrileri olarak en iyi teknolojilerle ve en iyi standartlarla üretim yapsanız dahi sonuç 
müşteri memnuniyeti açısından hüsrandır. Kimse sizin teknolojinize vs bakmaz.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ferdi Erdoğan

Sö
yl

eş
i
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İnşaat malzemelerinde yerli ürün ‘Made in Turkey’ (Türkiye’de üretildi) kullanılmasına dair söy-
lemleriniz var. Bu konuda dergimiz okuyucularına söylemek istedikleriniz nelerdir?
Günümüz global rekabet ortamında değişime ayak uydurabilenler ayakta kalıp pastadan payını alıyor. 
2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin inşaat malzemesi 
sanayicileri olarak; Türkiye markasıyla öne çıkıp, ihracatımızı artırarak çok daha güçlü bir konuma 
gelmemiz gerekiyor. 
Ürünlerimiz kalitesiyle kendini dünya çapında ispatlamış durumda. İhracat performansımız da bunu 
destekler nitelikte. Ama ne yazık ki yurtiçinde birçok ürün grubunda hala ithal ürünler tercih edil-
mekte. Dış Ticaret Endeks raporlarımız da gösteriyor ki ‘Made in Turkey’ algısı henüz iç pazarda dahi 
hak ettiği değeri tam görememektedir. Karar vericiler, taşıması zor ve maliyetli olan malzemeyi yerli 
kullanırken; içine akıl ve performans yüklenen malzemeleri ithal kullanma eğilimindedir. İç pazarda 
da yerli malzemeye duyulacak güvenin artması şart. Mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı ithalatın 
azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız. 
Binalar yükseldikçe, köprülerin boyları uzadıkça, tüneller dağlardan denizlerin altına yapılmaya 
başlandıkça ve özellikle kamu projeleri megalaştıkça; hem malzemeleri, hem proje geliştiricileri, hem 
mimarları, mühendisleri hatta ustaları,  hem de müteahhitleri ithal ediyoruz. Bu nedenle en iyi tecrübe 
ve bilgiye sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz inşaat sektöründe, ihracatta ortalama kg fiyatımız 50 
sentlik ürünlerden ortalama fiyatımız 2,5-3,0 dolarlık ürünlere doğru devşirmeliyiz. İthal malzemeler-
den şikayetçi isek önce bu alanlarda kaslarımızı güçlendirmeliyiz. Yatırımlarımızı yeni ürün üretimleri 
kadar mevcut teknolojileri yenilemeye de dönük yapmalıyız. Her platformda Endüstri 4.0 derken aynı 
teknolojilerle bunu yapacağımızı düşünemeyiz.

Türkiye’de inşaat sektörünün bugünü ve geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
İnşaat, bugün Türkiye’nin temel ve lokomotif sektörü. Perakendeden hizmet sektörüne kadar zincirle-
me olarak birçok sektöre doğrudan etki ediyor. İnşaat malzemeleri sanayi Türkiye’nin en güçlü sanayi 
kollarından biri. Son dönemde yaşanan gerilemelere karşın, hala Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan 
ve ülke ekonomisine en çok katma değer sağlayan sektörü. İnşaat sektörü büyüdükçe beraberinde 
ekonomiyi de büyütecektir. İhracatımızı artırmak için özellikle mevcut ve hedef pazarlarda etkinliğimi-
zi artırmak istiyoruz. 
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Gelecekte en önemli konu ‘kaynakların yönetimi’ olacak. Dünya nüfusunun üçte ikisi kentlerde yaşa-
yacak. Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tona ulaşacak. Enerji verimliliği, su verimliliği, atık ve-
rimliliği, zaman verimliliği en önemli konular haline gelecek. Endüstriyel atıklardan inşaat malzemeleri 
üretilmeye başlandığına göre, farklı sektörlerin AR-GE’leri ile bir araya gelerek girdilerini ve atıklarını 
birlikte değerlendirme çalışmaları inovasyon çalışmalarını artıracaktır.
Akıllı, yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, inşaat malzemelerinin sa-
dece çimento ve demirden ibaret olmadığı aşikar. Üretimden lojistiğe, tasarımdan uygulamaya, inşaat 
malzemelerinin bu ekosistem dışında kalması düşünülemez. Kaynakların akılcı ve etkin kullanılması-
nın önemi bu yüzden her geçen gün artıyor. 
Kaynakların doğru kullanılması adına en efektif yol, birlikte ortak akıl ve ortak çözüm üreterek en 
yüksek katma değeri yaratmak olmalıdır. Doğru malzemenin doğru yerde doğru proje ile ve doğru 
ellerde yapıldığından; yani belgeli malzemelerin belgeli yolculuğundan emin olmalıyız. Hiçbir malze-
menin kendiliğinden bir yapının herhangi bir yerinde yer alması mümkün değildir. Bu nedenle içerde 
ve dışarda, ithalatta ve ihracatta denetim ve gözetim son derece önemlidir. 
Günümüzün en önemli teknolojik örneklerinden biri de, BIM yani Yapı Bilgi Modellemesi. Gelişmiş 
ülkelerde yatay entegrasyonun en güzel örneklerinden biri olan BIM nihai müşteriden üreticiye kadar 
tüm paydaşların ortak aklının buluştuğu, enerjiden atık yönetimine kaynak kullanımından kullanıcı 
ilişkilerine kadar tüm sürecin bir bütün olarak ele alındığı bütünleşik yapı tasarım yaklaşımı. Dijital-
leşmeden Endüstri 4.0’a, AR-GE’den inovasyona tüm ihtiyaçların ve çözümlerin yanıtlarını bulduğu 
bir platform. Bir yapının yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin dijital formatta 
yönetilmesini sağlayan BIM, yapı için adeta bir bilgi bankası niteliği taşıyor. Tüm proje ortaklarının 
projeyle ilgili en ince ayrıntısına kadar detaylı bilgi sahibi olmasını sağlamakla birlikte bütün disiplin-
lerin bir arada ve uyum içinde çalışmasına imkan yaratıyor. BIM’in, Türkiye’de kullanımının daha da 
yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ferdi Erdoğan
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Söyleşi

BIM başta kamu yatırımları, mega projeler ve kentsel dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sektörünün 
yurtiçi ve yurtdışı işlerinde, müteahhitlerimizden malzemecilerimize kadar bir iş birliğinin kotarılması 
ve dolayısıyla rekabette fark yaratılmasının aracı olacaktır. Biz de Türkiye İMSAD olarak, inşaat mal-
zemesi sanayisinin çatı örgütü misyonumuzdan hareketle BIM uygulamasının inşaat malzemesi sek-
töründe yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bu hedef sadece biz malzeme 
üreticileri ile değil inşaat sektörünün diğer paydaşları olan mimar, mühendis, müteahhit ve teknik 
müşavirler ile yazılımcılar, danışmanlar ve akademisyenlerle de ilgili. Türkiye’de BIM konusunda 
yapılan toplantı ve seminerlerde vardığımız ortak kanı, bu konuda bir odak oluşturulmasının gerektiği 
yönünde oldu. Bu bağlamda buildingSMART Türkiye Temsilciliği’nin kurulmasına yönelik düzenlenen 
toplantıya ev sahipliği yaparak ilk adımı attık ve buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu’nu kurduk.
Türkiye İMSAD bu gelecek vizyonun neresinde yer alıyor? 
Türkiye İMSAD olarak, 80 büyük sanayici firmamız, 36 alt sektör derneğimiz ve 15 paydaş üyemizle, 
112,3 milyar dolar toplam pazar büyüklüğüne sahip bir sektörü temsil ediyoruz. Bugün geldiğimiz 
noktada, Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin, katma değeri yüksek ürünler üretmesini, hem sektö-
rümüz hem ülke ekonomisi için son derece önemli buluyoruz. 
Türkiye inşaat sektörü, malzeme kalitesinin yanı sıra, mimarlık ve mühendislik açısından güvenli 
bir yapının üretilmesi için tüm donanıma, bilgi birikimine ve yetkinliğe haizdir.  Güvenli ve kaliteli 
yapıların inşa edilebilmesi için mevzuattaki tüm eksiklerin giderilmesi ve güçlü bir denetim meka-
nizması oluşturulmalıdır. Özellikle denetimde yaşanan aksamalar ne yazık ki, yapı kalitesinde suiis-
timallere neden olabiliyor. Sektördeki en temel ve büyük sorunların başında, etkin piyasa denetimi 
ve Yapı Yasası’nın olmaması geliyor. Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç var. Bu yasanın 
çıkarılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacaktır. İnşaat malzemelerinden 
yapı izinlerine kadar pek çok aşamada kontrol mekanizmasının dikkatli ilerlemesi, inşaatlarda sağlam 
zemin, inşaat malzemelerinde sağlık ve güven unsurlarının ön planda tutulması gerekmektedir. 
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Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek kalitesiz ve plansız yapılaşmadaki sorunların önüne geçmemiz 
mümkün değil. 
Türkiye inşaat malzemesi sektörü doğayı, doğal malzemelerin davranışını imite ederek kendi malze-
melerini yaratmaktadır. Bunu da büyümenin ve sürdürülebilirliğin itici gücü olan AR-GE ve inovasyon 
ile gerçekleştirmektedir. Ama altını çizmek istediğim bir husus var; her derde deva ürün yapma ka-
biliyeti bir AR-GE marifeti değildir. Bir malzeme içine çok fazla özellik koymak da bir AR-GE faaliyeti 
değildir. Yani her derde deva malzeme yapalım derken hiçbir derde deva olamayan malzemeleri değil, 
bir fonksiyonu tam olarak yerine getiren ve dünyaya örnek olan malzemeleri üretmemiz, doğal malze-
melerle mühendisliği ustaca birleştirmemiz gerekmektedir. 
Türkiye İMSAD olarak, vizyon ve taahhütlerimizle tüm gelişmeleri harmanlayarak, üye şirketlerimizin 
çalışmalarını destekliyoruz. Çünkü bugün, enerji verimli ürünlere yönelme, inovasyon yatırımlarını 
artırma gibi eğilimler ve buna bağlı olarak hızla artan ve değişkenlik gösteren regülasyonlara uyum 
sağlama, diğer sektörlerin de önemli bir paydaşı olan inşaat malzemeleri sanayisini yakından ilgilen-
diriyor. Bizler, kaliteli, inovatif ve rekabetçi malzeme üretimiyle sektörümüzü ileriye götürmeye ve 
küresel arenada gururla temsil etmeye devam edeceğiz.
Dijitalleşme, Dijital dönüşüm ve nesnelerin interneti kavramları hakkında ülkemizin geldiği 
noktayı nasıl değerlendirirsiniz? 
İnşaat sektörü, topyekûn bilgi ve bilişim çağının dinamiklerinden etkilenmektedir. Gelişmiş ülkelerin 
standartlarıyla kendini sürekli geliştirirken içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden modern bir şekilde 
imarında öncülük yapmaktadır. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ferdi Erdoğan
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Hayallerimiz dijital iken gerçeklerimi-
zin manuel olduğunu unutmamalıyız. 
Üretimlerimizin %90’dan fazlasının 
KOBİ’lerde olduğunu, OSB’lerdeki alt 
yapı eksiklerimizin çok fazla olduğunu, 
sanayinin hızlı ve plansız kentleşme 
nedeniyle hala yerleşik olamadığını ve 
göçebe olduğunu, ülkemizde kullanı-
lan yazılımların %60’a yakın kısmının 
lisanssız olduğunu ve siber saldırılara 
açık olduğumuzu unutmadan; önce alt 
yapı ve insanlarımıza yatırım yaparak 
dönüşüme buradan başlamak ve sonra 
manuel sanayimizi dijital sanayiye 
dönüştürmek zorundayız. 
Türkiye İMSAD olarak, son dönemde 
odaklandığımız ana konulardan biri de 
teknolojik gelişmeler. Aslında teknoloji 
odaklı değişimin ilk adımını, 2015 yılın-
da düzenlediğimiz 7. Uluslararası İnşa-
atta Kalite Zirvesi’nde atmış, dünyadaki 
değişim sürecini konuşup, malzemele-
rin gelişim sürecini değerlendirmiştik. 
2017 yılında geniş bir katılımla gerçek-
leştirdiğimiz 8. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi’nde de, ‘Geleceğe Yatırım: 
Dijital Dönüşüm’ temasıyla Endüstri 
4.0, dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler 
gibi konuları ele alıp, bu ülkenin sanayi-
cileri olarak dijital dönüşüme nasıl ayak 
uydurabileceğimizi ve bu konuda neler 
yapabileceğimizi ele aldık. Bu yıl dü-
zenleyeceğimiz 9. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi’nin temasını “Rekabetin 
Şifreleri: Dijitalleşme&İnsan” olarak 
belirledik. İçinde bulunduğumuz rekabet 
ortamında dijital dönüşüm, yönetim 
anlayışı ve çalışanın dönüşümü önemli 
başlıklar arasında yer alıyor. Dolasıyla 
bu yıl da Zirvemizde dijital dönüşümü 
insan faktörü ile birlikte detaylı olarak 
masaya yatıracağız.

Söyleşi
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ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa CEMALOĞLU 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesinde sunum yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye İMSAD 
işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen, Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayi Zirvesi’ne Genel Sekreterimiz Sn. Ahmet 
Nuri İŞLEK’in eşliğinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Mustafa CEMALOĞLU katılmışlardır.  
Zirvede Bakanlık adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk ÖZLÜ, Müsteşar Yardımcısı Zübeyde ÇAĞLA-
YAN konuşma ve sunum yapmışlardır. Ayrıca Türkiye 
İMSAD ADINA Başkan Sn. Ferdi ERDOĞAN ve Genel 
Sekreter Sn. Aygen ERKAL sunumları ile katkı sağlamış-
lardır.
Sn. Mustafa CEMALOĞLU gerçekleştirdiği sunumda 
sanayide katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin 
payını arttırmak yolunda uygulanması gereken süreçleri 
paylaşmıştır. Süreç başlıkları özetle aşağıdaki maddelerde 
tarif edilmiştir.
A. Uygulama; 
İnşaat sektöründe kullanılan elektrik malzemelerinin 
sertifikasyonu
a. Kullanılan malzemelerin ihtiyaçları karşılayabilmesi
b. Her kalitede ürünün piyasa arzı ve talebinin olması
c. Kullanılan malzemenin kullanılacağı yere uygun seçimi 
ve uygulaması
Hedef: Resmi kurumların bünyesinde olan kontrol meka-
nizmasının denetleme tekniğinin yatırımcı ve mühendislik 
(kalite, yararlılık ve teknoloji) beklentilerini karşılayacak 
standartlarda hazırlanması, sertifikalandırılmış sektör 
deneyimli özel kurumlara yetki ve sorumluluk verilerek 
yapacakları denetlemelerin sonuçlarının onay mercilerine 
sunulma mecburiyeti getirilmesi.
B. Malzeme, donanım ve cihaz üretimleri;
a. Ülkemize giren ithal malzemenin kalite seviyesinin 

netleştirilmesi ve sınıflandırılması
b. Yarı mamul sınıfındaki ürünlerin kalite seviyesinin 
netleştirilmesi ve sınıflandırılması 
c. Bu malzemelerin kullanıldığı ürünlerin de imalat sonra-
sı sınıflandırılması ve sertifikalandırılması
d. İthal edilen bitmiş ürünlerin sınıflandırılması
e. Tüm Ar-Ge çalışmalarının ve üretimlerinin üniversiteler 
gözetiminde ve kontrolünde yapılması
f. Konunun etraflıca ön yargıya mahal bırakmayacak 
şekilde tarifleneceği Milli Standartlarımızın oluşturularak 
yazılı belge haline getirilmesi
Hedef: Üretilen cihaz ve yan ürünlerinin ithal ürünlere 
tercih edilecek seviyeye çıkarmak.
C. Yüksek Teknoloji ürünlerinin Yurt içinde yapılması,
• Eğitimde;
i. Lise öğretiminden başlayarak genç dimağların üret-
kenliğe sevki 
ii. Proje esaslı Lise ve Lisans öğrencilerine Mikro destek-
lerin sağlanması
iii. Başarılı projelerin ve sahiplerinin korunup uygulamaya 
aktarılmasının sağlanması
• Küçük ve Orta ölçekli üretim yapan firmalarda;
i. Ar-Ge için doğru yol haritası 
ii. Ar-Ge bilgi tıkanıklığı 
iii. Ar-Ge finansman sıkıntısı
iv. Üretimin duyurulması ve pazarlanması
Hedef: Var olan ürünlerin geliştirilmesi, var olmayanların 
da üretilmesi.
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Yeni WEB Sitemiz Yayında
Günümüzün ihtiyaçlarına göre hazırlanan web sitemizde amacımız özellikle üyelerimiz ile daha interaktif 
bir ortam oluşturabilmekti. Şimdi gelin sizlerle yürütmek istediğimiz birkaç yeni özelliğe bakalım;
ETMD Akademi,
Elektrik Tesisat Mühendisliği çalışmaları için sektörel bilinç oluşturmak adına ETMD Akademi yapı-
lanması oluşturuldu. “ETMD Akademi” planlanan zamanlarda, kendi belirleyeceği kanallar ile eğitim 
çağrıları açacak. Eğitimler hem sektöre (mühendis / yönetici / tekniker/teknisyen) hem de üniversite/
meslek liseleri öğrencilerine vb. bileşenlere yönelik olacaktır. Bu gelişime zemin sağlayacak eğitim ve 
gelişim aktivitelerinin tespiti, planlanması, organizasyonu ve koordinasyonu “Eğitim ve Yayın Komisyo-
nu”  tarafından yönetilecektir. ETMD Akademi kapsamında hazırlanan eğitim vb çalışmalara web sitemiz 
üzerinden üyelerimiz ayrıcalıklı olarak yararlanacaklar.
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Webinarlar / Sektörel Eğitimler
Sektörünün en önemli firmalarından, deneyimli yöneticiler ile web üzerinden canlı eğitimler düzenleyerek sektö-
rümüzde kısa sürede donanımlı bir video kütüphane oluşturmak amacındayız. Webinar serilerimiz ile üyelerimi-
zin sektörel deneyimlerini, tüm takipçilerimize web sitemiz üzerinden sunabileceğiz.

Etkinlikler
Üyelerimiz tarafından organize edilen ve/veya derneğimiz bünyesinde düzenlenen etkinliklerden artık 
çok daha hızlı bir şekilde haberdar olacaksınız. Bu etkinliklere üyelerimiz ayrıcalıklı olarak web sitemiz 
üzerinden ayrıcalıklı olarak başvuru yapabilecek.
Teknik Kütüphane / Bilgi Merkezi
Web sitemizden ücretsiz ve site üyeliği gerektirmeyen bir yapıda ulaşıma açık olacak Bilgi Merkezi 
köşemizde sektörel tüm dokümanlar, makaleler vb tüm çalışmalar ile referans merkezi olacağız.

Daha Birçok İnteraktif Özellik,
Başta da belirttiğimiz gibi yeni dönemde amacımız olan sektörel birlikteliği ancak sizlerin değerli ka-
tılımları ile sağlayabiliriz. Bizi www.etmd.org.tr web sitemizden ve de sosyal medya hesaplarımızdan 
takip etmeyi unutmayın…



Çalıştay

ETMD/MTMD bir ilki gerçekleştirdiler

Yapı Sektöründe Elektrik ve 
Mekanik Kesişimler 
ETMD ve MTMD Dernekleri 5-6 Mayıs tarihlerinde bir araya gelerek, Yapı Sektöründe Elektrik ve Mekanik 
Kesişimler adlı Çalıştayı gerçekleştirdiler.
2 bölümden oluşan Çalıştayımızda 1.gün,  Elektrik ve Mekanik sektörümüzün Proje, Taahhüt, Kontrol ve 
Danışman duayenleri, önde gelen firmaları ve ilgili disiplinlerden katılımcılarımızla birlikte 5 ana tema 
üzerinde çalışıldı.

Proje Aşamasındaki Karşılıklı Beklentiler - Elektrik ve Mekanik
Taahhüt Aşamasındaki Karşılıklı Beklentiler - Elektrik ve Mekanik
Bina Otomasyon Sistemlerinde Sınırların Belirlenmesi
Yangın Tesisatlarında Sınırların Belirlenmesi
Teslim Aşamasında Karşılıklı Beklentiler (TAD ve Geçici Kabul)
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Çalıştay
Birinci gün;
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110 davetlimizin bulunduğu, ancak 80 kişi ile oluşturduğumuz 10 Adet tartışma masasında Elektrik, Mekanik, 
Mimari disiplinler yukarıda ki 5 ana tema üzerinde masa sonuçları için keyifli ve hararetli tartışmalarla mutabaka-
ta vardılar.  

Yapı Sektöründe Elektrik ve 
Mekanik Kesişimler 
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Çalıştay



36

Yoğun geçen günü eğlenceli bir akşamla sonlandırdık.

Yapı Sektöründe Elektrik ve 
Mekanik Kesişimler 
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ikinci bölüme geçilerek Çalıştay Yönlendirmeni Sn. Mustafa Cemaloğlu’nun yönetiminde Prof. Dr. 
Galip Cansever ve Sn. Ersin Gökbudak‘ dan meydana gelen Akil Kurul danışmanlığında 1.bölümde 
çıkan masa sonuçlarındaki tüm maddeler toplu olarak katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu.

İkinci gün;
Çalıştay
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Yapı Sektöründe Elektrik ve 
Mekanik Kesişimler 
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Konunun oldukça önemli ve detaylı olması sebebi ile Çalıştay Sonuç Raporunu hazırlamak üzere 
ortak bir komisyonla tüm çalışmaların derlenmesine karar verildi. 

Çalıştay katılımcıları tarafından kurulan komisyon, raporu tamamlamak üzere son derece özverili 
ve düzenli toplantılarla çalışmalarına devam ediyor. 7 kez toplanan komisyon önümüzdeki günlerde 
sonuç raporunu açıklayacaktır.

Sonuç rapor “Elektrik ve Mekanik” sektörü tarafları ile paylaşılacak, resmi ve özel kurumlara dağıtıla-
cak, yayın organlarımızda kamuoyunun bilgilerine sunulacaktır.

Çalıştay
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Anıl GÜL

ElektrikPort

İyi Bir Rezidüel Koruma 
Uygulamak İçin

RCD’ler güvenliğimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. RCD’ler, birçok elektrik tesisatçısı 
tarafından gerek yanlış kullanımdan dolayı gerek cihazın çalışma prensibi hakkında yeterli bilgiye 
sahip olunmadığı için çoğu zaman tesisatta oluşan bir sorunun sorumlusu olarak görülerek ilk etapta 
sökülüp atılmışlardır. Bu yazımızda iyi bir rezidüel koruma uygulamak için 12 kurulum ipucunu sizler-
le paylaşacağız.

Tüm tesisatların toprak kaçağı akımı, iletkenin kapasitif sızıntısına ve anti-parazitik veya EMI filtrele-
me kapasitörlerine, örn. sınıf I ekipmanına bağlıdır. Bu sızdırma akımlarının toplamı, yüksek hassasi-
yetli artık korumaya neden olabilir - RCD’ler tetiklenecektir.
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Kurulum İpucu
Tetikleme, personel için güvenliği tehlikeye atmadan IΔn / 2’den mümkün olur.

Sızıntı akımları aşağıdakilerle sınırlanabilir:

>> Sınıf II ekipmanı kullanarak,

>> İzolasyon transformatörleri,

>> Aynı RCD tarafından korunan alıcıların sayısını sınırlama.
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1. RCD Performansının İyileştirilmesi

1.1 TT Kurulumunun Merkezinde Gerçekleştirilmesi

Bir TT kurulumunun merkezinde (sadece bu durumda), canlı iletkenlerin etrafında yer alan algılama 
toroidinin, YG / AG transformatörünün nötrü toprağa bağlayan tek bir toroidle değiştirilmesi müm-
kündür.

Bu düzenleme bozukluklara karşı bağışıklığı geliştirir ve daha ekonomik olma avantajına sahiptir.

Şekil 1: TT kurulumunun orijininde gerçekleştirilmesi

1.2 Bir Toroid Arızasına Karşı Artan Dayanıklılık

Bir toroid arızasına karşı dayanıklılığın arttırılması:

>> Faz iletkenlerinin nötr iletken etrafında simetrik olarak düzenlenmesi,

>> En azından iletkenler tarafından oluşturulan dairenin çapına eşit bir çapa sahip bir toroid kullan-
mak: D ≥ 2d,

>> En az 2D’ye eşit bir yüksekliğe sahip bir manyetik kalkan eklenebilir.

Şekil 2: Bir toroid arızasına karşı artan dayanıklılık

Anıl GÜL

ElektrikPort



İyi Bir Rezidüel Koruma Uygulamak 
İçin 12 Kurulum İpucu

>> d, kabloların bir toroidin merkezlenmesi, toroidin yerel doymamasını sağlar. Doymuş toroid, taklit 
kapanmalara neden olur.

>> L, kablolarda toroid ile kavis arasındaki mesafedir. 2. Diferansiyel Cihazların Test Koşullarının 
Belirtilmesi Tamamlayıcı işaretleme, testin düzenli olarak etkinleştirilmesi gerektiğini kullanıcıya 
göstermelidir (her 3-6 ayda bir önerilir). 

3. Sağlanacak Korumaya Göre Diferansiyel Cihaz Seçimi

NF C 15100 § 531.2.3 standartları, sağlanacak koruma türüne bağlı olarak bir seçim önermektedir:

>> Dolaylı temasa karşı koruma (kabul edilebilir temas gerilimine bağlı olarak hassasiyet seçimi),

>> Doğrudan temasa karşı tamamlayıcı koruma (IΔn 30 mA),

>> Yangın riskine karşı koruma (IΔn 300 mA).

4. IT Yükünde Diferansiyel Cihaz Seçimi

NF C 151 00 § 531.2.4.3 Standartları - Dolaylı temaslara karşı koruma sağlayan RCD’lerin taklit 
devre dışı bırakılmasını önlemek için, ortalama duyarlılık RCD’leri için cihazın nominal artık fark akımı 
(IΔn), ilk arıza sırasında akan kaçak akımının (If) iki katından daha yüksek olmalıdır (IΔn ≥ 2 x If).

5. Yardımcı Güç Kaynağı Prensiplerine Göre Diferansiyel Cihaz Seçimi

IEC 60364 standardına göre, operatörün beceri seviyesi ve tesisatın çalışma amacı, güç kaynağı 
prensibine bağlı olarak çalışma türüne bağlı olarak diferansiyel koruma cihazlarının seçimini belirle-
yecektir.

Not: Ağa bağlı bir transformatör, ağdan bağımsız bir yardımcı kaynak oluşturmaz.

6. Yardımcı Kaynaklı Diferansiyel Cihazın Özellikleri

Yardımcı kaynaklı diferansiyel cihazın özellikleri aşağıdaki gibidir:

>> İzlenen devrenin geriliminden bağımsız olarak izleme.

>> Yüksek ve hızlı dalgalanma şebekelerine uygundur.

>> Yük akımından bağımsız olarak izleme (dengelenmemiş akımların artması, endüktif yüklerin kuplajı).

>> Geçici arızalarda (30 ns’lik entegrasyon süresi, ancak mevcut akımları birkaç ms’de açma riski 
olan bir cihaz) açma durumunda daha iyi bir bağışıklık.

7. Zırhlı Kablolar Üzerine Toroid Montajı Önlemleri

Zırhlı kablo: Elektrik bağlantı kutusundan elektrik yalıtılır ve toprağa bağlanır.

Şekil 3: Zırhlı kablolar üzerine toroidler monte ederken alınması gereken önlemler 43
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8. Yüklere Göre Diferansiyel Cihaz Sınıfı Seçimi

Ekipman giderek doğrultucu cihazlarla (diyotlar, tristörler vs.) donatılmıştır. Bu cihazların akış aşa-
ğısındaki toprak arıza akımları, RCD’yi desensitize edebilen bir DC bileşenine sahiptir. Diferansiyel 
cihazlar, yüklere uygun sınıfta olmalıdır.

Standart EN 50178, bir diferansiyel cihazın arkasında elektronik ekipmanı kullanırken gereksinimleri 
tanımlayan aşağıdaki organizasyon şemasını öngörür.

Anma görünen giriş gücü 4 kVA’yı aşmayan taşınabilir elektronik cihazlar, A tipi RCD’lerle uyumlu 
olacak şekilde tasarlanmalıdır (doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma).

Diferansiyel koruyucu cihazların çalışmasına müdahale edebilecek DC komponent arıza akımı üretme 
riskiyle karşı karşıya olan herhangi bir elektronik cihaza böyle bir uyarı etiketi eklenmelidir.

RCD’ler korunacak elektronik ekipmanla uyumlu olamıyorsa, diğer koruma önlemleri de uyarlanma-
lıdır, örneğin: elektronik donanımın ortamından çift veya takviyeli izolasyon ile izole edilmesi veya 
elektronik ekipmanın şebekeden bir transformatör vasıtasıyla izole edilmesi vb.

EN 61800-5-1 standardı, alıcıların dahili elektroniklerine göre RCD sınıfı seçeneği sunar.

Şekil 4: Bir diferansiyel cihazın arkasında elektronik ekipman kullanırken gerekenler



•	Hatalı	alarmları	önleyen	ASA	teknolojisi
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ağ	olanakları

EEC’den Siemens Cerberus PRO
Yangın Algılama ve Alarm Çözümleri
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9. Endüstriyel Yükler

En yaygın cihazlar AC sınıfıdır, ancak endüstriyel tesislerin gerçek durumu en az A sınıfı cihazların 
kullanılmasını haklı çıkarmaktadır.

10. Hız Varyatörü Tipi Yükler

Bu tür yükler büyük oranda dalgalandığından, gerilim ve akıma bağlı olmaksızın B sınıfı röleler, 
açma-kapama riskini önlemek için çok daha uygun olacaktır.

11. Yük Tipine Göre Kullanım Gruplamaları

Tesisatlarda, özdeş arızalara neden olan cihaz türleri gruplandırılmalıdır. Yükler DCbileşenleri üret-
mekle yükümlülerse, arızalı olarak sadece AC veya darbeli düzeltilmiş bileşenler üreten yükleri koru-
mak amaçlı cihazların altına bağlanmamalıdır.

12. Sızıntı veya Arızanın Sinyal veya Ön Alarmı

Operasyonun sürekliliğinin zorunlu olduğu ve mülkiyetin ve insanların güvenliğinin özellikle tehlike 
altında olduğu tesislerde, yalıtım hataları dikkate alınması gereken önemli bir risk oluşturmaktadır.

Sinyal verme işlevi iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Birinci Yol - Korumanın zorunlu sebepleri (doğrudan ve dolaylı temaslara karşı koruma veya kaçak 
akımın sınırlandırılması) için güç kaynağının otomatik olarak açılması, diferansiyel cihazlar tarafından 
sağlanır, bazı diferansiyel rölelerde sinyal verme fonksiyonu, dahil edilmiş ön alarm röleleri tarafın-
dan sağlanabilir.
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Ön alarmlı bu ürünler, § 531.2.1.3’deki öneriyi karşılayarak, muhtemel kaçak akımlarının toplamının 
nominal işletme akımının üçte biriyle sınırlı olmasını gerektirir.

İkinci Yol - Zorunlu (doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma veya kaçak akımın sınırlandırılması) 
nedenlerle güç kaynağının otomatik olarak kopması, örneğin aşırı akımlara karşı koruma cihazları 
gibi diğer cihazlar tarafından sağlanır.

Röle kontak alarmı bu nedenle sadece bir diferansiyel akımı sinyali vermek için kullanılabilir.

İzolasyon arızalarının önleyici sinyali bir elektrik tesisatının optimizasyonunu sağlar:

>> İşlem durdurulmadan veya arıza yapmadan önce makine onarımını beklemek,

>> TNS nötr yüklerde yalıtım hatalarını tespit etmek,

>> Yangın, patlama vb. riskleri önleme,

>> Bir aşırı akım koruma cihazının çalışmasını öngörerek sigortanın değiştirilmesi veya devre kesici-
nin eskimesinden kaçınılması,

>> Kaçak akımların kontrol altına alınması ve böylece koruma devrelerinde eş kutuplu akımların azal-
tılması ve özellikle rahatsız edici elektromanyetik alanların oluşumunun azaltılması.

49
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Bu kısa değerlendirmeden sonra, dünyada kalkınmış olan ülkelere bakıldığında; kalkınmanın, “Sanayi Devrimi” 
ile başladığı daha sonra da diğer sektörlere yer verildiği görülmektedir. Günümüzde ise; Türkiye’de Sanayi sek-
törü yerine; inşaat sektörünün özellikle “Katma Değer” üretmeyen “Konut” üretiminin öne çıktığı görülmektedir. 
Dünyada bu model ile kalkınan ülke görülmemiştir. Bu konuda ülkemizde sayısal bir örnek vermek gerekirse; 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)nin 2016 yılı yatırımı 10 milyar TL’dir. Bu bütçe içerisindeki sanayi ürünlerin miktarı 
(Elektrik ve Makine) % 40 – 45 aralığında olup, bütçe olarak da 4 ile 4,5 milyar TL demektir. Bu değerlere özel 
sektörü ve diğer Kamu alımlarını da kattığınızda bu miktar daha da büyüyecektir. İstanbul Maden Ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB)’in 2017 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’nin Beyaz eşya, Elektronik ürünler dahil 
Elektromekanik sektöründeki sanayideki ihracatı 10.870,00 milyon USA $ olmuştur.

Türkiye öncelikle; sanayi sektöründeki mevcut “Kalkınma” 

modeli ve uygulamaları yeniden değerlendirerek dünyadaki 

gelişmeleri dikkate almak suretiyle önceliklerini de tespit ede-

rek uygulamaya koymalıdır. Türkiye’de sanayi sektöründeki 

gelişmelerin çok boyutlu olarak her yönü ile “Kalıcı ve Uygu-

lanabilir” olması için başta Kamu kuruluşları olmak üzere tüm 

ilgili kurumların katılacağı ortak bir çalışma sonucunda ele alı-

narak değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle “Sanayi Sek-

töründe” ithal edilen veya “Merdiven Altında” üretilen “Stan-

dart Dışı” ürünlerin sisteme/işletmelere girmesi sonucunda 

Türkiye çok büyük boyutta ekonomik ve teknolojik kayıplara 

uğramaktadır.
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Bu değer; Türkiye’nin 2017 yılı ve 2018 yılı ilk dört ayının da dahil olduğu genel ihracatı olan 155.000,00 milyon 
USA $’nın % 7’si mertebesinde olup, bu değerin mutlaka yukarıya çekilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle 
sanayi ürünlerinin miktar ve kalitelerinin artırılması özellikle de “Katma Değeri Yüksek ve İleri Teknolojideki 
Ürünlerin Üretimine” geçilmesi konusunda yeni planlamaların ve uygulamaların yapılması gerekmektedir. 
Bugünkü durumda “İthalata Dayalı İhracat” politikalarından vazgeçilmeli Ar – Ge ve İnovasyon konuları mutlak 
öne çıkartılmalıdır. Bu yazılanların tamamı 10 uncu ve 11 inci Kalkınma Planlarında olduğu gibi, ilgili Bakanlıkların 
kendi “Strateji Planlarında” da mevcuttur. Ancak, yazılı olanların uygulamaya konulması ve sonuçlandırılmasında 
kalıcı ve sürekli bir irade olmalıdır. 
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Türkiye’nin yukarıda kısaca anlatılan “Kısır Döngüden” çıkabilmesi için “Katma Değeri” yüksek ve ileri tekno-
lojide kaliteli ürünlerin imalatına en kısa sürede geçmesi gerekmektedir. Ancak; kaliteli ürünlerin yapılması ve 
piyasaya verilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Esas olan, bunların kullanılması için yeni strateji ve metotların 
geliştirilmesi ile uygulamaya konulması kaçınılmazdır. Diğer taraftan Avrupa Birliği’ne (AB) girmeden “Gümrük 
Birliğine“ giren Türkiye’nin mevcut sanayisinin, korumasız kaldığı ve ayrıca “Liberal Ekonomi”nin bize göre yanlış 
anlaşılması (denetimsiz serbestlik) ve uygulaması sonucunda ithalatın istenen seviyenin çok çok üzerinde olması 
sonucunu getirmiştir. Bu durum da ithalatın dışında, piyasa denetimlerinde çeşitli sebeplere dayalı olarak da 
istenen etkinlik gösterilememiştir.

Yukarıdaki genel değerlendirmeden sonra Elektromekanik Sektörünü tek olarak ele aldığımızda; bize göre bu 
sektörün daha ileri teknolojide ve uluslararası standartlarda ürün yapmasının dışında bu öngörüye göre yapılan 
üretimlerin işletmeler ve sistemlerde kullanılması konusunda özellikle Kamunun mevcut “Stratejilerin” mutlaka 
uygulanabilir, kalıcı, sürdürülebilir olarak günümüz koşullarına uygun olarak revizyona tabi tutulması, geliştiril-
mesi kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğal olarak, bu ve benzeri konularda söylenecek çok söz ve çok sayıda uygulanacak metotları ifade etmek 
mümkündür. TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün mal sahibi olduğu “Elektrik Dağıtım Bölgeleri” 6446 sayılı yasaya 
dayalı olarak; daha ucuz ve daha iyi hizmet almak, işsizliği önlemek için 26 – 30 yılları aralığında “İşletme Hakkı” 
verilmek suretiyle toplam 12,7 milyar Amerikan Doları karşılığında özelleştirilmiştir. Özelleştirme için Türkiye’deki 
Elektrik Dağıtım Şebekesi 21 ad. Dağıtım Bölgesine bölünmüş ve özelleştirme işlemleri de 2013 yılında so-
nuçlandırılmıştır. Bu işlemin sonucunda Elektrik dağıtım sisteminin işletmesinde ve yenileştirilmesinde olumlu 
gelişmeler görülmüştür. Bazı Dağıtım bölgeleri hariç “Kayıp ve Kaçak” oranları azalarak uluslararası sınırlara 
gelmiş, bazılarında ise bu mümkün olamamıştır. Bunun sebepleri de yönetici kurumlar tarafından ayrıntılı olarak 
bilinmektedir. Dileğimiz; bu bölgelerdeki “Kayıp ve Kaçak” oranlarının da diğer bölgelerdeki seviye getirilmesi 
suretiyle buradaki “Kayıp ve Kaçak” oranlarının diğer bölgelerdeki halka sübvanse ettirilmesinin yani bu bölgeler-
deki insanlara ekonomik bedelinin ödetilmesinin önüne geçilmelidir. 
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Yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan kurumların dene-
timinde olan işlerde; kalıcı ve sürdürülebilir hizmetlerin 
yapılabilmesi için, mutlaka kaliteli ve standartlara 
uygun ürünlerin Elektrik Dağıtım Şebekelerinde ve 
sistemlerde kullanılması gerekmektedir. Bu konuda; 
öncelikle ve özellikle “Yerlilik ve Millilik” faktörleri göz 
önünde bulundurularak, Elektromekanik Sektöründe 
dünyada gelişmiş ülkelerin bu tür ürünleri ile rekabet 
edebilecek ve özel sektör tarafından yapılan Elektrik 
Dağıtım Şirketlerinin işletmesini yaptıkları bölgeler-
de kullanılacak ürünlerin “Kaliteli ve Standartlara” 
uygunluğu doğrudan işletmeyi, dolayısıyla Türkiye’nin 
ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlayışın 
büyük ölçüde enerji kullanan diğer Kamu Kurumlarının 
alımlarında da geçerli olduğu unutulmamalıdır. 
Yukarıdaki tespitlerden sonra sözü edilen konulara 
kalıcı çözümlerin ve Elektromekanik sanayisinin gelişi-
minin ileri seviyeye taşınması için yapılması gerekenle-
ri kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. 
1 - Türkiye’de başta Kamudaki ürün alımları olmak 
üzere; hiçbir şekilde “Uygulama Projeleri, Teknik 
Şartnameleri, Metrajları, Keşifleri ve Bloke Edilmiş 
Ödenekleri” olmadan yapım ihaleleri uygulamaya 
konulmamalıdır.
2 - Diğer bir konu ise; EPDK’nın denetimindeki 2013 – 
2018 yılları arasında 21 ad. Elektrik Dağıtım Bölgesin-
de yaklaşık 18 Milyar TL‘lik yenileme ve idame yatırım 
yapılması öngörülmüş ve bu yatırımlar programlara 
alınarak uygulanmaya da başlanmıştır. Bu kadar bü-
yüklükteki yatırımlarda kullanılacak ürünlerin kalitesi ve 
standartlara uygunluğu Türkiye’nin “Elektrik Dağıtım 
Şebekesinin” kalitesini ve geleceğini doğrudan ilgi-
lendirmektedir. Bu nedenle; EPDK’nın denetimindeki 
“Elektrik Dağıtım Şirketlerinde” kullanılan ürünlerde 
“Kalitenin, Standartların ve Hizmetlerin” eşit, tam ve 
sürekli olabilmesi için satın almalarda TSE standartları-
na ve AB Direktiflerindeki kuralları kapsayan ve yine bu 
direktiflere de uygun olarak, ürün alımlarında; burada 
ifade edilen kurallarının uygulanmasının en rasyonel 
bir görüş olduğu kanaatinde bulunulmaktadır. 
Bunun için yukarıda da arz edildiği üzere; Dağıtım 
Bölgelerinin “Mal Sahibi” konumunda olan TEDAŞ 
Genel Müdürlüğünün, İşletme, Bakım ve Denetleme 
görevini noksansız yapması için gerekli “Alt Yapı”nın 
tam olması gerekmektedir. Diğer taraftan da ”Düzenle-
yici” kuruluş olan “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK)”nın yalnızca mevcut “Mevzuatlar”ında yeni 
düzenlemeler yapması da kaçınılmaz bir husus olarak 
ortada durmaktadır. Diğer taraftan, kaliteli ürün ve 
hizmet alımı için bu işletmelere (EDAŞ’lara) yapılacak 
ödemelerde iyileştirilmelerin ve gerçekçiliğin doğru 
olarak yapılması, bunun yapılabilmesi için de TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü “Birim Fiyatları ve Tarifleri”ne göre 

alınan ürünlere ve yapılacak ödemelerin  TEDAŞ 
Birim Fiyatlarına göre yapılması hususu da göz ardı 
edilmemelidir.
3 - Uygulamada göz önünde tutulması gereken en 
önemli konulardan biri ise; yukarıda ifade edilen kalite 
ve standartlarda imal edilen ürünlerin dünyadaki pazar 
payı ve ihracat imkanları çok ileri seviyede artacağı 
gibi ithal (istisnai durumlar hariç) ürünlere de ihtiyaç 
kalmayacaktır. Ayrıca; Elektromekanik sektöründe 
“Dünya ve Türkiye Markası” ürün/ürünler yapabilme 
imkanına kavuşacaktır. Bunun sonucunda, Elektro-
mekanik Sektörü “Üretim ve Kalitede” Türkiye’nin rol 
modeli yani bu sektörde “Marka Ürün” ve “Marka 
Ülke” imkanına sahip olacaktır.
4 - İçinde bulunduğumuz süreçte özelleştirme sonu-
cunda sistemin yürütülmesi ile ilgilisi ve sorumlusu 
olan “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” (EPDK) 
oldukça fazla mevzuat düzenlemeleri yapmış ise de 
tüm sorunlar cevap verecek bir düzey de geleme-
miştir.  Nitekim son olarak sistemin ve uygulamanın 
iyileştirilmesi yönünde; “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 
Satın Alma – Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazır-
lanması ve Uygulaması Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 
(25.05.2016 tarih - 29722 sayılı ve 31.05.2017 tarih 
- 30082 sayılı Resmi Gazetelerde)    
Söz konusu Yönetmeliklerde; ürünlerin temin edilmesi 
şekilleri çok ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ancak, içinde 
bulunduğumuz süreçte bazı Dağım Şirketlerinin asli 
görevleri olan “Enerji Dağıtımı” işinin dışında Şebeke-
de kullanılan “Elektromekanik Ekipmanlarının da Üre-
timine” başladıkları görülmüştür. Bu durum; Sektörde 
“Haksız bir Rekabet” ve sistem yöneticisi konumunda-
ki idarelere de çok çeşitli yorumlar getirecektir. Yapılan 
iş her ne kadar “Liberal Ekonomi” kurallarına uygun 
gibi görülse de “Etik” olmadığı görülmektedir. Sözü 
edilen hususun sektör lehine düzeltilmesi suretiyle 
“Haksız Rekabet” in engellenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, bu uygulamaya devam edilmesi durumunda 
halen sektörde üretim yapan firmaların birçoğunun 
“Kapanması” anlamına da gelmektedir. 
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Genel Değerlendirme:
Sektör standartlara uygun ve kaliteli ürünlerin sisteme 
girmesi için çalışmalar yaparken yukarıda açıklanan 
“Özelleştirme“ konusunun dışında sektörümüz içinde 
bulunduğumuz süreçte aşağıdaki iki konuya çözüm 
aramaya başlamıştır.
A - Serbest Bölgelerde yapılan ekonomik olarak özel 
desteklerle (vergi, sigorta vb. gibi) ödemeler yapma-
yan ve Elektromekanik Ekipmanların “İç Piyasaya” 
satılması sonucunda ekonomik olarak “Haksız Reka-
betin” oluşmaktadır.
B - Çeşitli nedenlerden dolayı Yeterli derecede “Piyasa 
Gözetim ve Denetim” hizmetlerinin yapılamaması 
sonucunda, “CE” işareti taşıyor olmakla birlikte;  
“Standart Dışı Ürünlerin” Avrupa Birliği (AB) üzerinden 
denetimsiz olarak Türkiye’ye kolayca “Gümrüksüz” 
ithal edilmesi ve sisteme girmesi hususudur. Bu tür 
ithalatlar için mevcut “Gümrük Birliği” anlaşmasının 
güncellenmesi ve “Mevzuat” durumunun iyileşti-
rilmesinin ilgili kurumlar tarafından ele alınmalı ve 
her koşulda günümüzdeki uygulama Türkiye lehine 
değiştirilmelidir.
SONUÇ :
Liberal ekonomi adı altında yukarıda kısaca açıklanan 
bu tür uygulamalar, Türkiye’de gelişmiş ve daha ileri 
derecede de gelişmek için çaba gösteren Elektrome-
kanik Sanayi sektörünün gelişmesine engel olmak 

anlamına gelmektedir. Yapılan bu yanlış uygulamanın 
kalıcı ve kesin çözümü için yukarıda 4 ncü maddede 
sözü edilen “Denetim Sistemlerin” ileri seviyede uy-
gulamaya konulması ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) adına denetim yapan ilgili kurum 
tarafından (yapılan denetimlerin tüm EDAŞ firmaları 
tarafından günümüze kadar tamamlanmış olması 
gereken alt yapı kapsamındaki) günümüz teknolojisi 
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)programının kullanıl-
ması suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu önlemlerin 
dışında; söz konusu işletmeler için proje yapan firma-
ların da özellikle ürün seçiminde standartlara ve üst 
kaliteye göre yapılmış yerli ve milli ürünleri kullanma-
ları konusunda ilgili kuruluşlar tarafından ileri derecede 
bilgilendirmeler yapılmalıdır.
Günümüzde Elektromekanik Sanayinde yer alan 
üreticilerimiz, kapasitelerinin hatırı sayılır büyüklükteki 
kısmını ihraç ürünleri için kullanmakta ve global ölçekli 
rakipleri ile dış piyasada rekabete girebilmektedirler. 
Ancak, aynı üreticilerin gerek denetim mekanizmaları-
nın tam anlamıyla tanımlanmamış olması, gerekse de 
tedarik sürecinde ürünlerin ilgili standartlara ve teknik 
şartnamelere uygunluğunun kontrolü konusunda 
yetişmiş yeterli iş gücünün bulunmaması nedeniyle, 
standartlara ve teknik şartnamelere uygun olmayan 
“merdiven altı” diye tabir edilen ürünler ile iç piyasada 
rekabet etmek zorunda kalması, AR-GE programlarına 
harcanması gereken bütçelerin kesintiye uğramasına 
sebebiyet vermekte ve sektörün teknolojik ilerlemesini 
sekteye uğratmaktadır. Bununla beraber dağıtım sek-
töründe standart dışı ürünlerin kullanılması, ürünlerin 
ömür beklentilerini sağlayamamasına, arızalar ile 
kesinti sayılarının ve sürelerinin artmasına ve bera-
berinde de iş gücü, üretim ve arz güvenliği kaybına 
sebep olmaktadır. Bağımsız akredite kuruluşlardan 
tevsik edilen ürünler ile sistem dahili söz konusu olan 
ürünün aynı evsafta ürün olmasının sağlandığı, yeni 
tasarımların pilot bölge uygulamalarıyla kendini ispat 
ederek kullanımının yaygınlaştırılabildiği ve tüm bu 
verilerin istatistiksel analizlerinin yapıldığı Onaylı Üretici 
sürecinin tamamlanarak 21 Elektrik Dağıtım Şirketince 
tekil bir yapı içerisinde yürütülmesi gerekmektedir.
Kamu kuruluşlarının “İthal Ürünlerini” en az seviye-
de kullanılması, şebekeye giren ürünlerin “ONAYLI 
ÜRETİCİ”lerden satın alınması öncelikli olmalıdır. 
Ayrıca, Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun 13.12.2017 
tarihli Yönetmelik esaslarının Elektrik Dağıtım Bölgele-
rine alınacak ürünlerde kullanılmasının yöntemleri ve 
yolları için sistemlerin işletmecisi olan “Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu”nun bu konuda hiç vakit kaybet-
meden tüm aksaklıkları giderecek yeni bir “Mevzuat 
Düzenlemesi” yapması kaçınılmaz olarak önümüzde 
durmaktadır.54





Elektriksel güç sistemlerinde pek çok sorunla baş etmek zorundayız. Bu yazımızda elektrik tesisatlarında 
karşılaşılan problemlerden biri olan ferrorezonans olaylarının pratik çözümler yoluyla nasıl önlenebilece-
ğini inceledik.

Ferrorezonans Nedir?

Ferrorezonans, güç ağlarını etkileyebilen doğrusal olmayan bir rezonans olayıdır. Harmoniklerin anor-
mal oranları, geçici veya sabit durum aşırı gerilim ve akımları elektrik cihazları için genellikle tehlikelidir. 
Açıklanamayan bazı arızalar bu tür lineer olmayan rezonans durumlarına bağlanmaktadır.

Ferrorezonans riskine bir elektrik tesisatının tasarım aşamasında olduğu kadar dikkat ve özen gösteril-
melidir. Bir elektrik sistemi üzerinde bakım ya da geliştirme yapılırken tedbirli olunmalıdır. Temel olarak, 
risk kontrolü tehlikeli konfigürasyonların ve mevcut olan koşulların bilgisine ihtiyaç duyar.

Ferrorezonans Nasıl Önlenir?

Ferrorezonansın önlenmesi için temel bazı pratik ölçümler gerçekleştirilmelidir. Elektrikli cihazlar için 
aşırı gerilim, akım, dalga formunda bozulma bunlara örnektir. Ferrorezonansın önlenmesi için birkaç tip 
metod vardır.

Birinci Metod 

Doğru tasarım ve anahtarlama işlemleri ile ferrorezonansa duyarlı konfigürasyonlardan kaçınılabilir.
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İkinci Metod 

Sistem parametre değerlerinin tehlikeli bir bölgede olmama-
sının sağlanması ve mümkünse tehlike bölgelerine uygun bir 
güvenlik marjı oluşturulması.

Üçüncü Metod

Kaynaktan sağlanan enerjinin ferrorezonans olayını sürdür-
mek için yeterli olmadığından emin olun. Ferrorezonansa 
duyarlı birkaç tipik konfigürasyon bulunmaktadır.

>> VT ve CVT ‘lerin  tasarımı

>> Trafoya yanlışlıkla enerji verilmesi

>> Nötral sistemlerin izole durumu

>> Reaktör vasıtasıyla topraklanmış orta gerilim(OG) güç 
sistemleri

>> Kapasitif bir güç sistemi ile transformatör beslenmesi 
durumu.

Konfigürasyon-1

VT’ler ve CVT’lerin tasarımı

İyi tasarlanmış Gerilim Transformatörleri (VT) ve Kondansa-
tör Gerilim Transformatörleri (CVT), ferrorezonansı nötrleş-
tirmek için gereklidir. İzole edilmiş nötr bir sistem üzerinde 
faz ile toprak arasına bağlanan (tek kutuplu) VT’lerin durumu, 
pratikte ferrorezonans için en uygun olan bir durum olarak 
düşünülür.

Bu durum özel ferrorezonans koruma önlemlerinin uygu-
lanmasını gerektirir. Fazlar arasında bağlanan (iki kutuplu) 
VT’lerin durumu, bu VT’lerden birinin, hatta bir anlık bile olsa 
tek bir fazda sağlanması muhtemel ferrorezonans olayının 
kaynağı olabilir. Bu konfigürasyonun pratik çözümleri şunlar 
olabilir;

Birinci Çözüm 

İzole edilmiş nötr sistemlerde, topraklanmış (birincil) nötr 
ile VT primerlerin yıldız bağlantısını önlemek  ve  VT ‘ler için 
üçgen bağlantısını kullanmak.

İkinci Çözüm 

İzole edilmiş nötr bir sistemde eğer topraklama nötr ile yıldız 
bağlantılı primer kullanılırsa;    Manyetik çekirdeğin daha 
düşük indüksiyon değerinde (yaklaşık 0,4 ila 0,7 T) çalışma-
sı durumunda, en az %2 oranında ferrorezonans olayının 
başlamamasına etki eder. Kayıpları bir veya daha fazla yük 
direnci ile bir arada değerlendirebilirsiniz; bu da, toplam güç 
tüketiminin gerekli hassas koşullara uygun olmasını sağlar. 
Yük direnci değerlerini hesaplamak için aşağıdaki yöntem 
kullanılabilir. Yöntem her bir duruma ayrı ayrı uygulanmalıdır.
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Üçüncü Çözüm 

Bir sekonder sargılı VT:

Sönümleme direnci olan R her bir VT’nin sekon-
der tarafına bağlanır. Eğer VT’nin akış yönündeki 
tüketim yetersiz olursa bu durumda dirençler VT 
enerjilendiği zaman enerjiyi sürekli olarak absorbe 
edecektir.

Önerilen minimum direnç ve bu direnci minimum 
gücü şu şekilde bulunmalıdır;

Us - Nominal sekonder voltajı (V), K - Hatalar ve 
servis koşulları standartı IEC 186’da belirtilen sı-
nırlar dahilinde kalacak şekilde 0.25 ile 1 arasında-
ki faktör (kPt, örneğin 50 VA’lık bir nominal çıkış 
için yaklaşık 30 W’dir).

Pt - VT nominal çıkışı (VA),

Pm - Ölçüm için gerekli güç (VA).

Bu sönümleme cihazının avantajı, normal (denge-
lenmiş) çalışma koşullarında ölçüm doğruluğunu 
etkilememesi veya kayıp oluşturmaması değil, 
dengelenmemiş şartlarda ferrorezonans olayını 
sönümlemesidir.

Önerilen minimum direnç ve minimum güç 
şöyledir;

Örneğin:

TT = 1000 / √3 - 100 / √3 - 100/3 V

Pe = 100 VA

(Us = 100/3)

R = (3 x √3 x (100/3) 2) / 100 = 57.7 Ω

PR = (3 x 100/3) 2 / 57.7 = 173 W

(57.7Ω / 2 × 120Ω’un hemen üstündeki standart 
değer; 2 × 140W

Konfigürasyon – 2

Trafoya yanlışlıkla enerji verilmesi

Kazara bir veya iki fazda enerjilenmiş bir trans-
formatördeki ferforezonans oluşumunu önlemek 
için, pratik çözümler şunlardan oluşur:

>> Ölçülen belirgin güçten % 10’dan daha düşük 
bir aktif güç sağlayan transformatörlerin kullanı-
mından kaçınmak,

>> Yüksüz durumda enerjilenmemek.

>> Kablo uzunluğu belli bir kritik uzunluğu aştı-
ğında bir kablo transformatörü düzeneğinde canlı 
çalışmayı yasaklamak,

>> Direnç-trafo merkezini nötr olarak topraklamak,

>> Primer tarafı yıldız bağlantılı bir transformatö-
rün nötr kısmının topraklanması.

Ferrorezonans Nedir?
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Konfigürasyon – 3

İzole edilmiş nötr sistemlerin durumu

Kalıcı İzolasyon Monitörü PIM’ler ile ferrorezonans riskinden kaçınmak için, transformatör nötr ve 
toprak arasında bir empedans kurulabilir. Aynı izole nötr sisteme bağlı tüm diğer Y şeklinde bağlanmış 
VT’lerin primerler yıldız noktası bir kapasitans (P1) ile topraklanmış olması gerekir. Bu önlem genellikle 
uzantılarda ve alt santrallerde göz ardı edilir.

Konfigürasyon – 4

OG güç sistemlerinin reaktör ile topraklanması

>> Og güç sistemlerinin reaktör ile topraklanması durumunda şu yöntemler uygulanır;

>> Topraklama bobini kayıplarını azaltmak için bir direnç bileşeni eklenebilir.

>> Nötr topraklama reaktansını düzenleyerek hata akımı telafi edilebilir.

Konfigürasyon - 5

Transformatörün kapasitif bir güç kaynağından beslenmesi

Kapasitif bir güç sistemi içinden beslenen bir transformatöre uygulanabilecek en iyi çözüm, aktif güç 
iletimi transformatörün nominal gücünün % 10’undan az olduğunda riskli konfigürasyonlardan kaçın-
maktır.
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ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Dikilitaş, Eren Sokak, Özsoy Plaza, No: 10,
D: 11-12Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 212 327 16 84 - 85, Faks: 0 212 327 15 74

ETMD SEMİNERLERİ
Katılımlarınızı Bekliyoruz

Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar
gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz devam ediyor,
Seminer vermek isteyen sektörümüzdeki
firmaların başvurularını bekliyoruz.

info@etmd.org.tr                                         www.etmd.org.tr
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Bu yazımızda, tarihi boyunca Portekiz, İngiltere, Almanya ve uzun bir süre 
de Arap egemenliğinde yaşamış; yoksul Afrika kıtasının en çok turist çeken 
ülkelerinden birisi olan, Afrika’nın çatısı Tanzanya’yı anlatmaya çalışaca-
ğım. Afrika’nın Hint Okyanusu kıyısında bulunan Tanzanya, son yıllarda 
katettiği ekonomik büyüme ve yeraltı zenginlikleriyle bölgenin önemli ülkele-
ri arasında yer alıyor. Seyahatim ile ilgili daha fazla bilgiyi; yurtdışı macera-
larımı, gezdiğim yerleri ve yaşadığım deneyimleri topladığım
www.yavuzturk.com sitesinde bulabilirsiniz.
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Her doğa ve safari tutkununun hayalinden biri Serengeti , her dağcının hedef-
lerinden biri Klimanjaro ve her deniz, kum,  güneş ve huzur peşinde koşanın 
hayalinden biri Zanzibar adasıdır. İşte tüm bu güzelliklerin bir arada bulundu-
ğu ilginç Afrika ülkesi Tanzanya’ya doğru yola çıkıyoruz. Türk Hava Yolları ile 
aktarmasız uçuyor ve gecenin bir yarısı  Darüsselam’a varıyoruz.

Tanzanya, Afrika’nın doğusunda, Hint Okyanusu’nun kıyısında bulunan, 
950.000 km2 yüzölçümü ve 50 milyona yakın nüfusuyla, aslında yeraltı 
kaynakları olarak çok zengin olan ancak kötü yönetimi yüzünden halkı sefalet 
içinde olan bir Afrika ülkesi.

Seyahat planımızda ilk olarak Zanzibar’da birkaç gün huzur bulmak, sonra-
sında Klimanjaro’yu ziyaret etmek ve daha sonra sırasıyla Serengeti, Masai 
Mara, Ngorongoro ve Lake Manyara’da 4-5 günlük bir safari macerası var.

Havalimanında sabaha kadar vakit geçirir ve birşeyler atıştırırız umuduyla 
gecenin bir yarısı Darüsselam Havalimanı’na iniyoruz, ancak havalimanında 
bırakın cafe veya restaurantı, açık bir büfe bile yok, 1980’lerin Esenler Otogarı 
gibi. Uçakta dağıttıkları vize formlarını doldurup, 50 USD vize paramızı ödeyip 
bagajlarımızı alıyoruz. Vizeyi veren adamdan anahtar Swahili kelimelerini kapı-
yorum hemen. Jambo-merhaba, Karibu-hoşgeldiniz, Ahsante Sana-teşekkür 
ederim, Hakuna Matata-Sorun yok demek, bunları bilin gerisi zaten önemli 
değil × Ülke sefalet içinde, insanlar aç, suç oranı yüksek ama bir “Hakuna 
Matata”dır gidiyor, acaip bir Polyanna zihniyeti hakim yani.

Havalimanının dışındaki banklarda sabahın olmasını bekliyoruz ki iç hatlar 
terminali açılsın ve Zanzibar uçuşuna geçebilelim. Birazdan yanıma bir taksici 
geliyor, ona da bir “Hakuna Matata” çekip sabah 5 için randevulaşıyoruz ve 
iç hatlar terminaline geçiyoruz. Hani bizdeki gibi bir saat önce gideceksin, 
check-in yapman lazım, kapı kapanır vs derdi yok. Zaten uçak 7-8 kişilik 
Chessna 404 tipi pırpır uçaklardan biri, uçuşa beş dakika kala kaptanla birlikte 
valizlerimizi alıp uçağa biniyoruz. Uçakta öyle cockpit falan yok tabii ki, Tuğçe 
kaptanın tam arkasında ben de onun yanında oturuyorum ama kaptanın ya-
nındaki yani tam önümdeki koltuk boş ve kaptan beni oraya davet ediyor ama 
biz tereddüt edene kadar arkamdaki Amerika’lı hemen atlayıp yardımcı kaptan 
olarak görev alıyor ve 20 dakikalık heyecanlı bir uçuştan sonra Queen’in solis-
ti Freddie Mercury’nin doğum yeri Zanzibar’a iniyoruz, bunun bedeli yaklaşık 
75 USD, ama yok ben tırsarım, yok bu pahalı derseniz adamlar alternatif te 
sunmuş size. 35 USD verip 2,5 saat feribot yolculuğu ile de gidebiliyorsunuz. 
Havalimanına iner inmez, sanki farklı bir ülkeymiş gibi pasaport kontrolüne 
giriyoruz.
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Zanzibar

Zanzibar, beyaz kumları, mis gibi denizi, yemyeşil doğa-
sı, pırıl pırıl güneşi ve 5 yıldızlı otelleri ile dinlenmek için 
biçilmiş kaftan, dünyadaki cennet adalardan biri. Adanın 
tamamı Tanzanya’lı müslümanlardan oluşuyor, sahil 
kenarları lüks otellerle dolu ancak iç kısımlarda yaşayan 
yaklaşık 1.000.000 nüfus yoksulluk içinde yaşıyor.

Normalde Tanzanya’nın para birimi Tanzanya Şilini 
(TSCH) ama ülkenin heryerinde USD geçiyor. Taksiciler-
le kısa süren bir pazarlıktan sonra 40 USD karşılığında 
adanın diğer tarafında kalan Uroa Bay’e gidiş için anlaştık. 
Yaklaşık 45 dakika sonra 3.000 nüfuslu Uroa köyüne 
geldik ve oradaki Uroa Bay Beach Resort’a yerleştik. Bu 
oteli seçmemizin ilk nedeni fiyatının uygunluğu idi, bir di-
ğer neden ise yakınında bir köy olan en uygun otellerden 
biriydi. Zanzibar tatilimizde aynı anda hem tatil yapalım, 
hem de bir hayır işleyelim düşüncesi ile Tahtakale’den 
aldığımız iki valiz dolusu oyuncak ve kırtasiye malzeme-
sini Zanzibar’lı çocuklara dağıtmak istedik. Uzun uğraşlar 
sonunda hem Türk Hava Yolları, hem Zanair bize ekstra 
bagaj hakkı verdiler, hatta Darüsselam büyükelçiliği çalı-
şanları gümrükte sıkıntı çıkmasın diye bizi havalimanında 
karşılamaya bile geldiler.

Uroa köyünün okulu sahildeki kumların hemen arkasında 
yer alıyor, yani ders aralarında okyanusa atlayıp serinle-
mek mümkün, zaten öğrenciler de ders aralarını kumsal-
da geçiriyorlar. Okul sahil kenarına büyükçe betonarme 
bir bina yapılarak oluşturulmuş, sadece beton duvarlar, 
çatı ve sıralardan ibaret, ne kapısı, ne de pencereleri var. 
Bir sabah hem ilkokulu, hem de anaokulunu ziyaret edip 
Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri çocuklara dağıttık. 
Okula ilk girdiğimizde Taliban militanına benzeyen okul 
müdürünün ve endişeli bakışlarla bizi izleyen çocukların 
suratındaki ifadeyi görünce biraz çekindik. Tüm çocuk-
lar yeşil renk pantolon ve beyaz renk gömlek giymişler, 
kızların başı kapalı, sınıfa girince hepsi bizi ayağa kalkarak 
karşıladılar ve hediyeleri memnuniyetle kabul ettiler, biraz 
olsun yüzlerinde tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu 
bize.
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Köyde yaklaşık 3.000 kişi yaşıyor ve köyün neredeyse tamamının balıkçı olduğunu kumsaldaki tekne-
lerin sayısından anlayabiliyorsunuz. Uroa köyünün okyanusa baktığı sahilinde çok ciddi bir gelgit olayı 
yaşanıyor. Zaten metrelerce gitseniz de derinleşmeyen bir denizi var, ama sabahları otelden kumsala 
inen merdivenlere kadar vuran dalgalar, akşamüstü olunca bir anda sessiz sedasız yaklaşık elli metre 
geri çekiliyorlar ve geride altın sarısı, incecik ve yumuşacık kumları bırakıyorlar. Tam suların çekildiği 
saatlerde, köyün kadınları elbiselerini diz kapaklarına kadar sıyırıp okyanusa doğru yürüyüşe geçiyorlar. 
Neredeyse 250-300 metre kadar denizin içine giriyor ve oralardaki yosunları topluyorlar, sonra bu yo-
sunları aracılara yok pahasına satıyorlar, onlar da Çin ve Japonya’daki lüks restaurantlara gönderilmek 
üzere paketliyorlar.

Köyün çocukları günlerini sahilde futbol oynayıp deniz kabuğu satarak veya okula giderek geçirirken, 
gençler ya balıkçılık yapıyor, ya da bizim otelimiz gibi otellerde garson, temizlikçi, güvenlik, şöför, 
barmen, animatör vs gibi işlerde çalışıyorlar. Bu arada deniz kabuklarının büyüklerini adanın dışına 
çıkartmak kanunen yasak.

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü



Otelde yapılabilecek aktivitelerin başında, adanın diğer kısımlarına ve çevre adalara yapılan turlar geliyor. 
Kizimkazi tarafına geçip yunuslarla yüzebilir, tekne ile açılıp tüm günü masmavi okyanus sularında 
geçirebilir, adanın kuzeyinde bulunan Mnemba adasına gidip adanı en berrak sularında şnorkel ile 
okyanusu izleyebilir, Stone Town’a gidip şehri ve baharat pazarını gezebilir, geleneksel Arap tekneleri 
ile günbatımında okyanusa açılabilir, adanın batısında yer alan Prison Island’a gidip dünyanın en büyük 
kaplumbağalarını sevebilir ya da adanın en kuzeyindeki Nungwi açıklarında balığa çıkabilir, okyanusun 
en büyük ve renkli balıklarını yakalayabilirsiniz. Zanzibar’daki üç günümüze biz bunlardan sadece Stone 
Town, Prison Island ve fishing turlarını sığdırabildik.
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Prison Island Tour...

Prison Island, yerli adı ile Changuu adası, 1800 lü yıllarda Zanzibar Sultanı tarafından kölelerin saklandığı ve 
satıldığı bir hapishane olarak kullanılnmış, 1920’lerde ise İngilizler tarafından cüzzamlı hastaları koydukları 
karantina adası olarak kullanılmış, şimdi ise Hindistan’lı bir ailenin işlettiği butik bir otel olarak kullanılıyor. Adanın 
doğal güzelliği ve sahilleri insanı büyülüyor, o kadar güzel bir sahili var ki gözlerinize inanamayacaksınız. Ama 
biz adanın en önemli sakinlerine, yani 1919 yılında İngilizlerin Seyşel adalarından getirdiği, o zaman sadece 
dört adet olan ama şimdilerde sayıları 200’den fazla olan ve adada doğal ortamlarında yaşayan dev Aldabra 
kaplumbağalarına odaklandığımız için denizi kumu bırakıp soluğu hemen onların yanında alıyoruz. İlk gelen 
dört kaplumbağa hala yaşıyor ve 150 yaşını aşmış durumda, boyutları bir insandan daha büyük ama çok sakin 
hayvanlar, yanlarına gidip sevebiliyor ve besleyebiliyorsunuz. Hatta yerde yatan bir kaplumbağanın boynunu 
sevmeye başladığınız anda yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlıyor ve devasa bir cüsseye ulaşıyor ki tam o anda 
en güzel fotoğrafları çekebilirsiniz. Bizim gibi şanslıysanız, o dev cüsselerin 5-10 dakika süren çiftleşmelerine bile 
şahit olabilirsiniz. Adadan dönmek üzere teknemize bindiğimizde ise teknedeki çocukların denizin ortasında bizi 
beslemek için hazırladıkları yöresel baharatlı yemekler, gözlemeler, bohça börekleri, içli köfteye benzeyen şeyler 
ve tropik meyveler bizi bekliyor.  

Stone Town...

Prison Island dönüşü rehberimizi ikna edip kendimizi Stone Town sokaklarına ve halkın arasına, gerçek 
Zanzibar’a attık. Dar sokaklarda gezerken göreceğiniz ufak ufak dükkanlarda yerel kıyafetler, ilginç takılar, 
Zanzibar’a özel binbir çeşit baharatlar, ahşap oymalar ve yüzlerce çeşit hediyelik eşya bulabilirsiniz ama en ufak 
bir buzdolabı mıknatısı bile 5 USD’ye satılıyor, o yüzden dikkatli olmakta fayda var, herşeyde pazarlık şart tabii ki. 
Biz bu dükkanlarla yetinmeyip, bir de halkın gittiği yerel pazarı görelim dedik ama muz, portakal, mango, limon 
vs meyveler, baharatlar ve açıkta satılan etlerin kokusundan başka birşey göremedik, o yüzden uzak durun 
derim.

Arusha...

Arusha yaklaşık 400.000 nüfusu ile Tanzanya’nın en büyük ikinci şehri, aynı zamanda Arusha bölgesinin de 
başkenti. Zanzibar ile karşılaştırınca burası ilk anda tam bir medeniyet gibi gelse de, 3-5 dakika sonra buranın 
da pek bir şeye benzemediğini görebiliyorsunuz. Şehir merkezinden çıkıp Karatu’ya doğru döndükten sonra yol 
boyunca gördüğümüz sağlı sollu sokak dükkanları, yerlerde sebze meyve satanlar, neredeyse yıkılmak üzere 
olan evlerde yaşayan insanlar, sokaklarda çıplak ayakları ile koşuşturan çocuklar, inekler ve sanki başka marka 
yokmuş gibi Tanzanya’daki tek marka olan Toyota’ların arasından gecenin karanlığına doğru yol alıyoruz. Hava 
karardıkça, aydınlatması olmayan ve trafik kurallarının hiçe sayıldığı yol biraz daha korkunç hale geliyor. 

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Şöförümüz Chicho gayet tecrübeli bir yerli ama 
bindiğimiz 4X4 araca ilk anda pek güvenemiyo-
rum. Türkiye’den yazışırken bize söyledikleri araç 
ile bu aracın hiç alakası yok. Bu da bir Toyota 
Land Cruiser ama kapıları düzgün kapanmıyor, kli-
ması yok, camlar açılmıyor, açılınca kapanmıyor, 
koltuklar sallanıyor vs vs. Daha safariye başlama-
dan, hemen firmaya uzunca bir e-mail döşüyo-
rum, acilen bu aracı değiştirin veya paramızı iade 
edin diye. Ertesi gün özür yazısı ve değiştirecekleri 
haberi geliyor ama ikinci durağımızda ancak 
değiştirebiliyorlar. İlk anda uyarsaymışız daha 
havalimanında iken değiştirebilirlermiş, neyse 
buna da şükür.

Alın size, tecrübe ile sabit, safariye çıkmadan önce 
mutlaka dikkat etmeniz gereken hususlar :

Safaride zamanınızın neredeyse tamamı 4x4 
aracın içerisinde geçiyor. Bu yüzden öncelikle 4X4 
araç ile, dolayısı ile de tur firması ile ilgili dikkat 
edilecek noktalar şunlardır:

• Öncelikle safari yapmak istediğiniz mevsimi iyi 
seçin. Yağmur mevsimini ve büyük göçün hangi 
bölgelerde olduğunu mutlaka kontrol edin,

• Tanzanya için her ne kadar sıtma veya sarı hum-
ma var deseler de, bence aşıya gerek yok,

• Tur firmasının deneyimli olması ve hakkında iyi 
yorum yapılmış olmasına dikkat edin. Bu konudaki 
en iyi kaynaklar olan tripadvisor ve safaribookings 
internet sitelerini kontrol edin,

• Transferler, park girişleri, vergiler, öğlen verile-
cek lunch box ların içeriği, havalimanı transferleri, 
otellerdeki tam pansiyon özelliği vs gibi özellikleri 
mutlaka tur firması ile teyit edin. 

• Mümkünse safari fiyatının avans ödemesini 
minimum tutun ve bakiyeyi orada aracı gördükten 
sonra elden nakit olarak ödeyin, kredi kartına ciddi 
komisyon alıyorlar,

• Mutlaka ama mutlaka 4x4 araç ile ilgili teyit alın. 
Aracın marka ve modeli, kaç kmde olduğu, klima 
olup oladığı, priz (cep telefonu ve kamera için 
şart), soğutucu ve çalışan bir telsiz (şöförlerin 
büyük göçün nerede olduğunu sorabilmesi için), 
profesyonel dürbün gibi araçların olup olmadığını 
teyit edin, hatta fotoğraflarını isteyin.

• Şöförün ve rehberin tecrübesini ve iyi ingilizce 
bilip bilmediğini kontrol edin,

• Rehber ve şöförle iyi ilişki kurmaya özen göste-
rin, sonuçta aciz bir Avrupa’lı olarak her şeyi bilen 
bu insanlara muhtaçsınız, hayvanların nerede 

olduğunu, parkların yollarını vs her türlü detaya 
bu insanlar hakim,

• Parklar sabah 6.00 da açılıyor ve akşam 
18.00’da kapanıyor. O yüzden rehberinizle bir 
gece önceden konuşup sabah erkenden (gerekirse 
5.00 da bile) yola çıkın, her dakika önemli,

• Safari yaparken mutlaka ensenizi de örtecek ve 
kafanızdan uçmayacak bir şapka, rahat bir ayakka-
bı ve pantolon giyin,

• Akşamları hava serin olabiliyor, o yüzden yanı-
nızda mutlaka uzun kollu bir giysi bulundurun,

• Hafıza kartı, lens, gözlük, ıslak mendil, kamera, 
cep telefonu, şarj aleti vs gibi çok kullandığınız 
aletleri de taşıyabileceğiniz çok cepli bir safari 
yeleği çok faydalı olacaktır,

• Çok uzaktaki bir ağacın üzerinde yatan bir leoparı 
veya göldeki flamingoları görebilmek istiyorsanız, 
yanınızda mutlaka yüksek zoomlu bir lens bulun-
sun. Hatta sık sık lens değiştirmeniz gerekeceğin-
den, mümkünse iki kamera ile gidin,

• Video kamera da taşıyorsanız, mutlaka yanınızda 
ekstra hafıza kartı olsun,

• Otellerde ve çadır kamplarda pet şişe su ve havlu 
bulunuyor, o yüzden gerek yok, ancak terlik ve 
ingiliz tipi prizler için adaptör bulundurun,

• Özellikle çadır kamplarda akşamları elektrikler 
kesiliyor, o yüzden mutlaka kafa lambanız yanınız-
da olsun ve mutlaka yanınızda taşınabilir şarj aleti 
bulundurun,

• Safari sırasında genel olarak araçlarda ayakta yol 
alacağınız için, rüzgardan ve sineklerden etkilen-
memek için kulaklık ve gözlük faydalı olabilir,

• Son olarak “Hakuna Matata” demeyi öğre-
nin, sonuçta burası hayvanat bahçesi değil ve 
Avrupa’da değilsiniz, her istediğiniz hayvanı göre-
bilmeniz için biraz şanslı olmanız lazım, o yüzden 
beklentiyi çok yüksek tutmayın.

.
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Karatu’nun karanlık sokaklarından geçerek, ilk gecemizi geçireceğimiz Octagon Lodge’a akşam üzeri 
19.00 gibi ulaşıyoruz. Adamlar sefaletin, yoksulluğun ve karanlığın orta yerinde öyle güzel bir otel inşa 
etmişler ki, daha kapıda bize sundukları hoşgeldin kokteyli ve sıcak ıslak havlular, otelin bahçesindeki 
ışıklandırma, etraftaki yemyeşil ağaçlar, odaların temizliği ve düzeni, insanların güleryüzü bizi büyülü-
yor. Hatta öğreniyoruz ki, o gece otelde kalan tek misafirler bizmişiz. Sanki oteli özel olarak kapatmışız 
havasına giriyoruz, muhteşem yemekler bize özel yapılıyor, oteldeki Irish Bar bizim için özel olarak açı-
lıyor, barın ortasındaki şömine bizim için yakılıyor, ateşin başında biralarımızı yudumluyoruz, keyfimize 
diyecek yok. Kafaları bulmadan rehberimiz ve şöförümüz Chicho ile sabah 7.00’da yola çıkmak üzere 
anlaşıyoruz. 

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü



Sabah 06.00’da çok enteresan bir ezan sesiyle uyanıyoruz, hoca aynı kelimeleri kullanıyor olsa da,  
okuyuşu ve tonlaması bizimkinden çok farklı olunca ortaya ilginç bir ezan sesi çıkıyor. Saat 6.30 gibi 
bahçedeki restoranda kuş sesleri arasında cornflex, yumurta, çay, peynir, pancake ve sıcak ekmekten 
oluşan kahvaltımızı edip çantalarımızı hazırlıyoruz, safaricilerin “lunch box” dediği ve bir önceki gece 
kalınan otellerin hazırladığı kumanyalarımızı da alıp Chicho’yu beklemeye başlıyoruz. İlk durağımız olan 
Serengeti’ye gitmek için önce Ngorongoro Crater’inden geçmemiz gerekiyor. Tanzanya’daki her parkın 
girişi ücretli olduğu için Ngorongoro’nun girişinde de, birçok safari aracı gibi park ücreti ödemek için 
uzunca bir süre bekliyoruz. Parkın girişinde bir tuvalet ve bir büfe haricinde yapılabilecek pek birşey yok, 
ama bundan daha da önemlisi, park giriş kapısı etrafında yüzlerce babun var ve babunlar bütün safari 
araçlarından içeri girip yiyecek çalmada usta olmuşlar. Aracın camlarını, kapısını veya üstünü bizim gibi 
açık bırakırsanız babunlar bir anda farklı yerlerden geliyorlar ve araca girip sanki elleriyle koymuş gibi 
yemek kutularını bulup içindeki muzları alıp çıkmaları sadece 10-15 saniye sürüyor, aman dikkatli olun.
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Ngorongoro Koruma Alanı’nına giriş yaptıktan sonra, kraterin içine doğru girmeden direk olarak Serenge-
tiye doğru yol alıyoruz. Yol üzerinde yüzlerce ceylan, babun, zürafa, zebra ve wildebeest (Afrika antilopu) 
görebilirsiniz. Serengeti’ye geçiş yolu üzerindeki en ilginç yerlerden biri ise yol üzerindeki Maasai kabileleri-
ne ait köyler, bu köylerden birini mutlaka ziyaret edin.

Maasai Köyü...

Ngorongoro’dan Serengeti’ye giderken yol üzerinde birçok Maasai köyüne rastlıyoruz ama kendisi de bir 
Maasai olan rehberimiz Chicho’nun bildiği ve daha önce ziyaret ettiği bir köye gidiyoruz. Maasailerin maddi 
gelirleri olmadığı için doğal ihtiyaçlarını doğandan karşılıyorlar ama tek maddi gelirleri köylerini ziyaret 
eden turistlerden aldıkları giriş ücreti ve bağışlar. Bizim gittiğimiz köyün giriş ücreti 50 USD idi ve burada 
pazarlık yapma şansınız yok. Bu ücret karşılığında sizi köylerine kabul ediyor, gezdiriyor ve bilgi veriyorlar.

Köyün girişinde bizi çok güzel ingilizce bilen bir yerli ve arkasında bize karşılama merasimi düzenleyen 
kabile üyeleri karşılıyor. Hep belgesellerde 
gördüğümüz o merasimin içinde buluyoruz 
kendimizi, yerlilerin çaldığı müziğin ritmi, 
dizlerini kırmadan zıplayan erkeklerin arasında 
maymuna dönüp zıplamaya başlıyoruz ve 
tören bittikten sonra köyün içine davet edili-
yoruz. İngilizce konuşan maasai köylüsü ile 
uzun süre sohbet ediyoruz. Maasai ne demek, 
neden buradalar, yaşam biçimleri, gelenekleri 
görenekleri vs herşeyi soruyoruz. 

Maasai yerlileri Tanzanya ve Kenya sınırları 
içerisinde bulunan Masai Mara bölgesinin 
sahipleri olarak biliniyor ve bölge içerisinde 
devamlı göçebe halinde hayat sürüyorlar, 
mevsimlerle birlikte, daha doğrusu yağmurlar-
la birlikte hareket ediyorlar. Afrika’daki hayatın 
hareketi  ve hayvanların göçleri gibi, yağmur 
ile birlikte tüm göç devam ediyor. Maasailer 
gittikleri yerlere hayvanlarını da götürüyor, otlardan ve ağaç dallarından yaptıkları kendi özel çadırlarını 
kuruyorlar, belirli bir süre orada yaşıyorlar, yağmurlar bölgeyi terkedince de çadırları bozmadan öylece 
bırakıp başka yerlere göç ediyorlar. Onlardan sonra gelen maasailer de bu çadırları kullanıyor, hayat böyle 
devam ediyor. 

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Maasailer bir çadırı 4 hafta gibi bir sürede kuruyorlar, çadırın içinde 4-5 ayrı bölme var, bunların birinde 
ebeveynler, diğerinde çocuklar, diğeri mutfak, diğerinde ise küçükbaş hayvanların korumasız yavruları 
kalıyor. Çadırda elektrik, su, pencere vs hiç birşey yok, sadece uyumak ve eşyalarını saklamak için kullanı-
yorlar. 

Çok enteresan bir topluluk Maasailer. Medeniyetten tamamen uzaklar, teknolojiyi kullanmıyorlar, dünya ile 
iletişimleri yok, geleneksel kıyafetleri ve yaşam tarzlarıyla kendi kendilerine bir hayat sürüyorlar. Ölülerini 
gömmek yerine doğaya ve leş yiyenlere bırakıyorlar, gömünce toprağa zarar veriyormuş. Her Maasai 
erkeği istediği kadınla evleniyor, bir erkeğin birden fazla karısı olabiliyor, hatta eski tarihlerde bir Maasai 
çadırında erkek yoksa, o çadıra gelen bir erkek mızrağını kapının önüne saplayıp içerideki kadınla birlikte 
olabiliyormuş, mızrağı gören kimse rahatsız etmiyormuş. Evlenmek isteyen erkek, kabilenin yaşlılarından 
oluşan bir parlamentoya başvuruyor, parlamento erkeğe bu kabileden veya başka kabileden bir kadın bu-
luyor ama erkek kadını görmeden evlenmek zorunda kalıyor ve bu işin geri dönüşü yok. Köyün insanları ve 
küçükbaş hayvanları bir arada yaşıyor, aynı çadırya kalıyorlar, köyün heryeri hayvan pisliği ile dolu. Kabile 
üyelerinin ve çocukların yüzlerinde onlarca sinekle birlikte yaşıyorlar. Afrika’nın en savaşçı kabileleri olarak 
biliniyorlar ama kimse ile savaşmıyorlar, vahşi hayvanlara zarar vermiyor, aksine koruyorlar, hayvancılık 
yapıyor ama aynı zamanda avcılıkla besleniyorlar.

Kabilenin en yaşlısı 113 yaşında bir adam, aynı zamanda kabilenin de doktoru. Tabii ki diploma vs yok, 
adam doğa ötesi yetenekleri ile hastalığı anlayıp reçete bile yazıyor. Tam biz oradayken 20 yaşında bir genç 
delikanlı titreyerek geliyor, adam büyükçe bir boynuzun içindeki taşları sallaya sallaya yere döküyor, içlerin-
den seçiyor, çocuğa veriyor, geri alıyor, yeniden karıştırıyor vs bir sürü soytarılıktan sonra çocuğun ateşi 
olduğunu, yediği bir yemeğin dokunduğunu söylüyor, ottan yapılmış bir ilaç yazıp çocuğu gönderiyor. 
İçimden gülerek rehberden teyit almaya çalışıyorum, yahu bu adam nasıl reçete yazar, nasıl teşhis koyar 
diye. Rehber adamın teşhislerinin hep doğru olduğunu, reçete yazdığı hastaların neredeyse %50’sinin 
kurtulduğunu söylüyor :) Buranın doktoru da bu işte...
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Serengeti...

Maasai kabilesiyle vedalaşıp haftalardır hayalini kurduğumuz 15.000 km2’lik Serengeti Milli Parkı’na  
doğru yola çıkıyoruz. Masai dilinde “sonsuz toprak” anlamına geelen Serengeti’nin daha girişine gelme-
den, zebra, zürafa vs derken yolumuzun üzerinde, hatta tam Serengeti’nin girişine 100 m kala kenardaki 
su birikintisine gelmiş 6 tane arslana rastlıyoruz. Biz Serengeti’ye girelim derken arslanlar dışarı çıkmış 
bizi karşılıyorlar, girmesek mi diye diye hayranlık içinde fotoğraflarını çekerken, rehberimizin uyarılarını 
dinleyip Serengeti giriş kapısına doğru hareket ediyoruz. 

Parkın girişinde çok ciddi bir kalabalık ve bilet kuyruğu var, afrikalılar o kadar rahat ki saatlerce bek-
leyebiliyorlar. Adamlar bunu bildikleri için, tursitlerin zaman geçirmesi için giriş kapısının etrafına bir 
sürü aktivite alanı yapmışlar. Giriş kapısının etrafındaki kayaların üzerinde yüzlerce rengarenk devasa 
kertenkeleler var. Bu kayalıkların tepesine ise bir gözetleme alanı kurmuşlar, oraya tırmanınca bütün 
Serengeti ayaklarınızı altında kalıyor. Özellikle kaliteli bir dürbün veya yüksek mercekli bir video kamera 
ile çok güzel gözlem yapılabilir. Kapının girişinde ayrıca yiyecek, hafıza kartı vs alabilmek için bir mağaza 
ve dinlenmek için bir piknik alanı var. Tam öğlen saatine denk geldiği için, bir taraftan biletleri beklerken, 
bir taraftan da burada mola verip öğlen yemeğini aradan çıkartmaya karar veriyoruz. 

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü



Yemekte “Lunch Box” var. Afrika’da safari yapıyorsanız, safari firması hergün sizin için piknik kutusu 
hazırlıyor, firmalar genellikle bu paketleri kaldığınız otelden aldığı için yemeklerin kalitesi firmaya ve 
kaldığını otele göre farklılık gösteriyor. Genel olarak kızarmış tavuk, hamur işleri, sandviç, meyve suyu, 
bisküvi ve muz gibi aperatif yiyeceklerden oluşan yemeğimizi yiyoruz. Yaklaşık 1,5 saat bekledikten 
sonra nihayet biletimizi alıp Serengeti’ye giriş yapıyoruz.
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Daha parkın girişinde sağlı sollu babunlar, bir zürafa sürüsü, yüzlerce zebra ve wildebeest denilen afrika 
antilopları karşılıyor bizi ama bizim hedefimiz büyük göçü yakalamak, hatta daha gitmeden safari firması 
ile Grumeti nehrine gitmek ve orada antiloplar nehri geçerken saldıran timsahları seyretmek üzere anla-
şıyoruz, antiloplar ve timsahlar da biz gelmeden törene başlamıyorlar ya, umut işte. Meğer bizim gitti-
ğimiz hafta Grumeti’nin etrafında yeller esiyormuş, o yüzden Grumeti hayalini bir kenara bırakıp büyük 
göçü etrafımızda arıyoruz. Sonradan öğreniyoruz ki arslan, fil vs her yerde var asıl büyük hedef leopar 
ve çita görebilmek. Olsun, biz yine de National Geographic’teki gibi büyük göçü bir görelim de çitaymış, 
leoparmış onları da görürüz diyoruz. Hakikaten parkın için milyonlarca hayvanla dolu; fil, zürafa, arslan, 
bufalo, impala, domuz, sırtlan, çakal, aklınıza ne gelirse karşımıza çıkıyor, dağ tepe hayvan dolu, nereye 
bakacağımızı, neyin fotoğrafını çekeceğimizi şaşırıyoruz, ama rehberimiz Chicho telsizle diğer rehberler-
le konuşup büyük göçün nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Tamer YAVUZTÜRK
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Bütün safari araçlarında bizim taksicilerin kullandığı 
“Bas Konuş” gibi “Radio Call” dedikleri bir telsiz sis-
temi var, bu sistem üzerinden rehberler birbirleri ile 
iletişim kurup tüyolar veriyorlar. Burada rehberinizin 
diğer rehberlerle olan ilişkisi çok önemli, yolda karşı-
laşan safari reberleri de eğer birbirini tanıyorsa durup 
konuşuyorlar. Bizim Chicho her karşılaştığı aracın 
şöförüyle konuşuyor, yirmiye yakın telsiz görüşmesi 
yapıyor ama tek kelime Swahili dili anlamadığımız 
için umutla bekliyoruz. Rehberler üç kuruşluk maaş-
larının yanında bahşişle geçindikleri için sizi mutlu 
etmeleri çok önemli, o yüzden Chicho canla başla 
büyük göçü arıyor. Umutlarımızın tükenmek üzere 
olduğu bir anda Chicho’dan “Oradalar!” diye bir ses 
yükseliyor. Uzaktaki bir tepede binlerce öküz başlı af-
rika antilopunun göç ettiğini görüyoruz. Chicho tam 
gaz oraya doğru yöneliyor, bir süre sonra kendimizi 
binlerce antilopun arasında buluyoruz. İnanılmaz bir 
kalabalık, tozu dumana katıp bağıra bağıra koşuyor, 
nasıl bir gürültü anlatamam. 

Gün boyunca arslan, fil, zürafa, zebra, sırtlan derken 
akşama doğru büyük göçü de dünya gözüyle görme-
nin vermiş olduğu inanılmaz mutluluk ve “mission 
complete” edalarıyla geceyi geçireceğimiz Kati Kati 
kampına doğru yol alıyoruz. Daha kampa bile gelme-
den ertesi günün hedefini koyuyoruz. Büyük göçü 
gördük ya, artık hedef leopar ve çita.



80

Kati Kati Kamp

Kati Kati kampı Serengeti’nin ortasında, herhangi bir çit veya elektrikli telle çevirmeden ağaçların arasına 
yerleştirilmiş bir merkez çadır ve 8 tane misafir çadırından oluşuyor. Merkez çadırın sağına ve soluna 
dörder çadırı koyarak V şeklinde bir kamp kurmuşlar ki her çadır birbirini görebilsin. Her çadırın kapı-
sında bir fener var, akşam karanlık çöktükten sonra çadırdan tek başına çıkmak yasak, akşam yemeğine 
gitmek veya ortadaki ateşin başına gidip bir iki bira içmek istediğinizde, kapıdaki feneri sallıyorsunuz, 
merkez çadırdan bir görevli gelip size eşlik ediyor, malum etraf vahşi hayvanlarla dolu. Çadırlar gayet 
lüks, sağlam brandalardan yapılmış, gayet geniş, içerisinde geniş yatak, tuvaleti, lavabosu, duşu, askılığı 
vs mevcut. İçeride doğal olarak priz yok, sadece lambalar için elektrik çekmişler, onu da priz olarak kul-
lanamıyorsunuz zaten, tüm şarj ihtiyacınızı merkez çadırdaki şarj istasyonundan karşılamanız gerekiyor. 
Çadırdaki duş sistemi güneş enerjisi ile çalışıyor, ama duş almak isterseniz görevliyi çağırıp duş amlak 
istediğinizi söylüyorsunuz. “Ilık mı olsun sıcak mı” diyor, sonra çadırın arkasında bulunan kovalı bir 
mekanizmaya istediğiniz şekilde 20 litre su getirip boşaltıyor ve ipinden çekerek kovayı yükseltiyor. O su 
çadırın duş mekanizmasına bağlı hortuma, oradan da duş başlığına geliyor ve alın size sıcak su, gayet 
kolay ve kullanışlı. Tek sıkıntı 20 litre su yetmezse diye adam oracıkta bekliyor, bitirince “Do you want 
some more?” diye bir ses geliyor, hayır deyince amca gidiyor, sıhhatler olsun... Çadırdaki lavabonun 
hemen yanında kişi başı birer kapalı pet şişe suyu var, bunlar dişlerinizi firçalamak için, sakın çeşmedeki 
suyu kullanmayın.

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Akşam yemeği merkez çadırda, aşçımız çok güzel yemekler hazırlamış. Fırında kuzu, salatalık çorbası, 
mozarellalı makarna, fırın patates, hatta bir akşam cheesecake bile vardı. Diğer çadırlarda kalan turist-
lerle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra herkesle birlikte az ileride yakılmış kamp ateşinin etrafına 
toplanıyoruz. Herkes burada birbirine gördüğü aslanı, leoparı vs anlatıyor, tam bir avcı kahvesi misali. 
Ama ateşin yanında o soğuk bira, uyku öncesinde inanılmaz güzel geliyor.

Etrafında hiçbir koruma olmayan, vahşi yaşamdan sadece bir fermuar ve branda ile ayrılan bir çadırda 
uyumaya çalışmak başta zor geliyor; hele gece birden indiren yağmurla birlikte uykuya dalmak daha da 
bir zorlaşıyor ama gündüz o kadar yorulmuşuz ki, bir de üstüne içtiğimiz biraların etkisi ile inanılmaz 
güzel bir uyku çekiyoruz. Sabah nöbetçiler sizi “jambo jambo” sesleriyle uyandırıyor ama biz daha erken 
yola çıkacağımız için telefonları kurup, sabah 05.30’da uyanıyoruz. Peynir, yumurta, çay ve pancake 
ten oluşan kahvaltıdan sonra Chico ile buluşup hemen yola çıkıyoruz. Ne kadar erken yola çıkarsanız o 
kadar fazla hayvan görüyorsunuz. 
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Safaride rehberinizin becerisi dışında birkaç kurala dikkat ederseniz vahşi hayvan görme şansınız o 
kadar artıyor. 

• Etrafta yanyana durmuş bir iki araç, veya hareket etmeyen bir araç varsa mutlaka orada bir hayvan 
vardır, hemen oraya gidin

• Tüm hayvanlar su kenarlarında yaşıyorlar, o yüzden su kenarları, göller, dereler en önemli mekanlar

• Arslanlar genellikle ağaç diplerinde veya kayalıklarda dinleniyorlar, leoparlar ise ağaçların dallarının 
birleştiği noktalarda dinleniyorlar, o yüzden bu yerlere dikkat

• Havada uçan veya dönen akbabalar genellikle bir leşin veya yemini yakalamış bir yırtcının üzerinde leş 
için bekler, o yüzden havada dönen akbaba görürseniz mutlaka bir av vardır.

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Şimdiye kadar birçok hayvanı görmüş olarak Kati Kati’den çıkıp leopar ve çita peşine düşüyoruz. Saba-
hın erken karanlığında kocaman bir buffalo sürüsü ile karşılaşıyoruz. Kısa bir fotoğraf çekiminden sonra 
hedefimize doğru yola devam ediyoruz.. Çakal, fil, domuz, impala sürüsü, binlerce zebra, timsah, zürafa 
sürüsü, maymun vs derken bütün gün Serengeti topraklarında binlerce hayvan görüyoruz ama leopar 
ve çitaya yine rastlayamadık derken Chicho telsizden bir haber alıyor ve uzaklardaki kayalıklarda aslanlar 
olduğunu söylüyorlar, hemen oraya doğru yol alıyoruz ve kayalıkların olduğu yöne doğru inanılmaz 
büyüklükteki bir vadinin içine dalıyoruz. Kayalıkların önünde, bugüne kadar muhtemelen birçok kişinin 
görmeye nail olamadığı 10-15 arslan ve yavrularından oluşan bir sürüye rastlıyoruz. Anneler ve yavru-
ları kayalıkların altında toplanmış, öylece yatıyorlar. Arada farklı bir ses duyunca irkilip etrafa bakıyorlar 
ama öğlen sıcağında tam dinlenme anı, hakuna matata! Yaklaşık yarım saat boyunca kayalıklardaki 
arslanların da fotoğrafını çekip yola devam ediyoruz ve bir anda ileride onlarca jipin aynı anda durdu-
ğunu görüyoruz ki Serengeti’de bu kadar araç yanyana duruyorsa mutlaka birşey vardır. İnanılmaz bir 
heyecan kaplıyor insanın içini ve Chicho hızla oraya doğru gidiyor. Paris-Dakar rallisinde yarışıyor gibi 
gidiyoruz oraya ve deli gibi sallanan aracın üzerinde bir elimizde video kamera, diğer elimizde fotoğraf 
makineleri, boynumuzda dürbünler, ayağa kalkmış ve heyecanlı bir şekilde kalabalığa yaklaştıkça araçla-
rın ortasında yürüyen inanılmaz güzellikteki iki genç çitayı görüyoruz. Muhteşem görünüyorlar, onlarca 
araç üzerindeki herkes daha yakından görmek için ve daha güzel fotoğraflar çekebilmek için yarışıyor. O 
kadar çok araç var ki çitalar bir ara birbirinden ayrılmak zorunda kalıyor ve araçların içerisine dalıyorlar 
ve tam bizim aracımızın arkasından geçiyorlar. Çitalar bizden korkuyor, biz çitalardan korkuyoruz ama o 
sırada da çekebildiğimiz kadar fotoğraf çekmeye çalışıyoruz, inanılmaz bir heyecan.
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Çitaları da yeterince inceleyip fotoğraf çektikten sonra yola devam ediyoruz. Artık görmediğimiz birkaç 
hayvan kaldı. Birazdan Serengeti Park’ta bulunan Hippo Pool’a gidip su aygırlarını göreceğiz, yarın da 
Ngorongoro Crater’inde bulunan gergedanın peşine düşeceğiz ama yol üzerinde bir de leopar görebilir-
sek on numara olacak.

Serengeti Park’ın ortalarında yer alan Retina Hippo Pool’da yaklaşık 200 tane su aygırı var ve bu dünya-
daki en büyük su aygırı gruplarından biri. Gölün etrafında konaklama yerleri, cafeler de var. Su aygırları 
bulundukları suda yemek yiyip, yine bulundukları suya dışkıladıkları için etrafta inanılmaz bir koku var ve 
bu devasa hayvanlar inanılmaz derecede tehlikeli ama yine de mutlaka görmeye değer.

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Ngorongoro Crater

Tanzanya’nın kuzeyinde yer alan Nogorongoro Krateri, yeryüzünün eşsiz güzelliklerinden birisi ve 
UNESCO dünya mirası olarak koruma altında olan, yaklaşık 20km çapında, milyonlarca yıllık devasa bir 
krater. Kraterde bulunan Olduvai Gorge’tan alınan fosillere göre bazı maymun türleri milyonlarca yıldır 
burada yaşıyormuş. 
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Ngorongoro, masai dilinde ineklerin çanından çıkan sesten esinlenerek yaratılmış bir isim. Bu krater-
de masai yerlileri ile binlerce vahşi hayvan bir arada yaşıyor. Kraterin üç tane giriş kapısı var ve bizim 
gireceğimiz kapıya ulaşmamız için yaklaşık 2 saat boyunca uçurumların kenarından kratere tırmanma-
mız gerekiyordu, ama yol üzerindeki view point lerden muhteşem krater görüntüleri alabiliyorsunuz. 
Kraterin girişinde yaklaşık 1-2 saatlik kuyrukta bekliyorsunuz, o yüzden öğlen yemeğini buraya denk 
getirmek size çok zaman kazandıracaktır. Ancak giriş kapısında çok fazla miktarda babun var ve çok 
dikkatli olmanız gerekiyor. Babunları beslemenin 200 USD cezası var. Aslında hiçbir hayvanı besleyemi-
yorsunuz çünkü hayvanların doğal yaşamına müdahele edilmesi yasak. Babunlar çok tehlikeli hayvanlar, 
dişleri bir jilet kadar keskin ve hepsinin hedefinde turist araçlarındaki yemekler var. Bunu bize gitmeden 
önce de söylemişlerdi ama biz yine Türklük yapıp bize birşey olmaz dedik, ta ki aracımızın açık kalan üst 
kısmından iki babun içeri dalip sadece 50 cm arkamda bulunan Lunch Box içindeki muzları alıp kaçana 
kadar. Hani bizim 10 saniyede araç camını kırıp soyan hırsızlarımız var ya, işte bunlar daha da profes-
yonel. Daha araca yaklaşmadan kutunun içindeki muzun koordinatlarını nasıl aldın be hayvan. Babunlar 
muzları çalarken bendeki korkuyu burada yazma gereği duymuyorum tabii ×

Krater binlerce metekarelik bir alan ve ortasında bulunan Lake Makari krater gölünden oluşuyor. Seren-
geti’deki her hayvandan burada da var ama herkes buraya özellikle gergedanları görmek için geliyor. 
Burası korum alanı olduğu için kraterdeki diğer hayvanlar gibi gergedanlara da kimse birşey yapamıyor 
ve burada yaşıyor ve çoğalıyorlar. Biz kratere girer girmez diğer tüm hayvanları boşverip, telsizler ve 
dürbünlerle gergedan peşine düşüyoruz. Chicho’nun birkaç araç sürücüsü ve rehberle yaptığı görüş-
meler sonucunda kraterin diğer ucunda bir gergedan olduğu haberi geliyor ve hızla o tarafa yol alıyoruz. 
Gergedanlar genel olarak kraterdeki araç yollarından uzak kısımlarda bulunuyorlar, insanlardan korku-
yorlar ve korktukları zaman çok tehlikeli oluyorlar, o yüzden çok yaklaşamıyorsunuz ve uzaktan dürbün-
le ancak görebiliyorsunuz. Biz de gergedana çok fazla yaklaşamadan, yolumuz üzerinden görüntüleye-
rek bir hayvana daha çentik atıyor ve yolumuza devam ediyoruz. 

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Kraterin içindeki soda gölünde binlerce muhteşem flamingoyu aynı anda görmek mümkün. Gölün 
kenarında piknik sahası var ancak yemeklerinizi araçta yemek çok daha güvenli, çünkü burada bulunan 
kuşlar dalış yaparak turistlerin yemeklerini çalacak kadar cesur, hatta arabamızın içine kadar girip biskü-
vileri çalan sarı kuşlar da bunun bir kanıtı oldu. 
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Göl kenarında biraz vakit geçirdikten sonra yine kraterin içinde bulunan ve tüm hayvanlara ev sahipliği 
yapan Elerai Forest’ın içine doğru dalıyoruz. Yol üzerinde yine filler, zürafalar, domuzlar, kuşlar, may-
munlar, buffalolar, impalalar, antiloplardan oluşan hayvanları izliyoruz.

Kraterden saat 18.00 olmadan çıkmış olmanız gerekiyor, yoksa çok ciddi para cezaları var. Gergedanla 
çok vakit geçirdiğimiz için hızla çıkış kapımıza doğru yol alıyoruz. Çıkış kapısına yaklaşırken 4 tane ars-
lanın bir grup antilopu gizlice takip ettiğini gördük ve hemen aracın motorunu kapatıp biz de beklemeye 
başladık. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekledik ama arslanlardan bir hareket çıkmayınca acilen kapıya 
doğru yola koyulduk.

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Lake Manyara

Lake Manyara gölü, Tanzanya’nın Manyara gölgesinde bulunan, diğer safari bölgelerine oranla daha 
ufak çaplı olan bir safari bölgesi. İçerisinde devasa bir göl bulunan 300 kilometrekarelik bir araziye yayıl-
mış olan ulusal parkta daha çok göçmen kuşları doğal ortamlarında görmek mümkün. Özellikle parkın 
en önemli kuşlarından olan flamingolarım mevsimine denk gelirseniz çok güzel görüntüleri yakalaya-
bilrisiniz ama araçla göle çok yaklaşılamadığı için güzel görüntü alabilmek için profesyonel lensler veya 
dürbünler gerekiyor. Bunlar dışında su aygırı, fil, devekuşu, zebra, zürafa, maymunlar, impala, buffalo, 
arslan vs gibi hayvanları da görmek mümkün.

Manyara Park’ın girişinden itibaren her türlü maymun cinsini görebiliyorsunuz. Bizim çok fazla vaktimiz 
olmadığı için, öncesinde de Chicho burada çok fazla vahşi hayat göremeyeceğimizi söylediği için buraya 
kısa bir ziyaret yapıyoruz, parkın içerisinden kısa bir tur yapıp fotoğraflar çektiriyoruz ve hava kararma-
dan  havalimanına doğru yola çıkıyoruz.

9 günlük muhteşem bir maceranın ardından yine Türk Hava Yolları’nın gece 02.10 uçağı ile İstanbul’a 
dönüyoruz ama aklımız hala yaşadığım muhteşem doğal hayatta kalıyor. Belki buraya olmasa da en kısa 
zamanda başka bir ülkede yine safari gezisi yapmanın planları ile Tanzanya’dan ayrılıyoruz. Tanzanya, 
hem Afrika’yı tanımak, hem Serengeti’de gerçek bir safari deneyimi yaşamak, hem de Zanzibar’ın tropik 
büyüsünü ve muhteşem kumsallarını görmek için tam bir biçilmiş kaftan. 
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Kendilerine farklı biçimler verip, güçlü görün-
meye çalışan insanlarla karşılaşıyorum. Hayaller 
kuruyorlar, zihinlerinde yarattıkları bu hayalleri 
yüzlerine, davranışlarına, yürüyüşlerine, bakış-
larına yansıtarak kendilerine bir imaj oluşturmak 
istiyorlar. Her şey zihinde başlıyor, oradan ele, 
yüze, yürüyüşe yansıyor. İçeriye yansıyan veya 
içeride oluşan bir şey yok. Örneğin bir keçi 
sakal bırakıyor, saçları ya kazıtıyor ya da uzatıp 
top ense yapıyor, kendini hayal ettiği artiste 
benzetiyor. Benzerliğini daha artırabilmek için 
yürüyüşünü, sigara içişini, el hareketlerini, giysi-
lerini o artistinkine benzetiyor. Bu yapılanlara 
imaj oluşturmak deniliyor. İnsanlar bununla da 
yetinmiyorlar, yeni yeni ortaya çıkan “image 
maker’lara gidiyorlar, onun danışmanlığında 
giysi seçiyorlar; yüzlerine, saçlarına, sakalları-
na, davranışlarına danışman şekiller veriyor”. 
İnsanın, kendi seçimleri, kimliği, kişiliği, kalbi, 
ruhu bu biçimlemenin dışında kalıyor. İnsanın 
kendi dış görüntüsüne başkalarına özenerek 
veya başkalarının seçimlerine dayanarak vermek 
istediği her şeklin temeli egoya dayanır. 

Aşağılık duygusunu, güçle, parayla, bilgiyle, 
dış görünüşle, kendilerine biçtikleri roller ve 
taktıkları maskelerle aşmak isterler. Tanınma, 
saygın görünme, üstün olarak bilinme gereksi-
nimi duyarlar. Bu iş için yalnızca sakalın, bıyığın, 
giysilerin yetmeyeceğini bilirler. Gittikleri lokan-
talarda oturacakları yeri, görecekleri itibarı çok 
önceden belirler, masalarını pahalı yiyeceklerle 
donatır, bol bahşişler verirler. Oturdukları ev, 
binecekleri araba, özellikle ofislerindeki dekor 
hep imajlarını güçlendirmek ve egolarını besle-
mek içindir. Giysileri en pahalı mağazalardan, 
en ünlü markalardan seçilir. Ego asıl gücün 
içerde olduğunu bilmez, sürekli dışarıda güç ve 
itibar arar, iç dünya ile bağ kurmaz, iç dünyanın 
üzerinde bile durmaz. 

Güç ve
İmaj

İnsan, egonun oluşturduğu bilinçsiz 
dürtü ile sürekli kendisi sandığı, fakat 
kendi oluşturmadığı imajı güçlendir-
mek ister. Dış görüntü güçlendikçe, 
ilgi çektikçe toplum nezdinde itibar 
kazandığını zanneder. Çünkü ego sü-
rekli tahrik eder: “Ortaya çık, kendini 
göster, farklı birisi olduğunu fark ettir, 
güçlü görün, insanları korkut, sindir, 
dikkat çek, ilgi odağı ol, herkes seni 
beğensin, hayran olsun...

”Egonun tüm bu çabalarının altında 
yatan şey, önemli bir insan olamama 
korkusu; yani aşağılık duygusudur.
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Oysaki gerçek güç içerde, içle dışın birliğinde-
dir. Sözle özün, yüzle yüreğin bir olmasındadır. 
İçinle dışın bir değilse kimseyi kendine inandı-
ramazsın, inandıramayınca itibar bulamazsın, 
itibarın olmazsa da hiçbir zaman güçlü olamaz-
sın. 

Ego sürekli bir şeyler ister. İsteklerine ulaşabil-
mek için de her yolu, her insanı, her durumu 
kullanır. Onun aradığı üstünlük duygusu ve 
güçtür. Bunları olumlu tutum ve davranışlar ile 
sağlayamazsa hemen olumsuzları dener. Özel-
likle gençler, diğer arkadaşlarından farklı olmak, 
farklı yaşamak ve güçlü görünmek için bir araya 
geliyor ve gruplar oluşturuyorlar. Onlara popü-
ler deniliyor. Esprileri, muziplikleri, yaramaz-
lıkları ile ilgi çekiyorlar. Nedeni; derslerindeki 
başarısı, arkadaşlarına uyumu ve iyi halleri ile 
ilgi çekemeyince, yaramazlıkları, muziplikleri 
ve kavgacılıkları ile ilgi çekmeye çalışmaktır. 
Hedefleri egolarını güçlendirmektir. 
Ünlü mafya babaları büyük korku içinde yaşar-
lar. Korkuları onları çeteleşmeye, suç ortak-
lıkları kurmaya sevk eder. Örgütsel yapılarını 
beslemek için de sürekli para temin etmeye 
çalışır, paraya yönelik suçlar işlerler. Egolarını 
güçlendirdikçe korkularından kurtulacaklarını 
zannederler, oysaki korkuları her gün biraz daha 
artar.

Egoyu güçlendiren ve insana üstünlük sağlayan 
bir diğer önemli şey de haklı olmaktır. Çünkü 
haklı olmak, yargılanıp haksız çıkan bir kişi veya 
durum karşısında size bir üstünlük kazandırır, 
egoyu besler. Sizin haklı olabilmeniz için bir 
de haksız taraf gereklidir. Ortada haksız biri 
yoksa hemen bir haksız yaratılmalıdır. Bunun 
için en hızlı ve basit yol; şikâyet etmek, ağır 
eleştirilerde bulunmak ve karşı konulamayacak 
ölçüde sert, tepkisel davranışlara girişmektir. 
O zaman karşı taraf ya sinirlenip kavga eder, 
suçlu duruma düşer veya tepkisiz kalır, siner, 
haksız görünür. Ego meseleleri kendine göre 
yorumlamakta çok ustadır. Toplumda öyle söz 
ebeleri, gerçekleri çarpıtan, yanlışları kılıflayan 
demagog insanlar vardır ki... Sürekli suçlar ve 
şikâyet ederler. Gerçekleri ifade etmek isteyen-
ler, gerçekleri söyleyecek zamanı ve olanağı bile 
bulamazlar. Televizyonlardaki tartışma prog-
ramlarında egosu güçlü insanları görüyoruz, 
milyonlarca kişinin önünde gerçekleri çarpıtı-
yor, yanlışları doğru gibi ortaya koyabiliyorlar. 
Gerçekleri ifade etmek, kesinlikle bir savunma 
değildir. Çünkü gerçeklerin savunmaya gerek-
sinimi yoktur. Gerçekleri ifade etmek egoya da 

bir şey katmaz. Ancak, gerçeklerin içine kendi 
kimliğinizi katarak anlatırsanız; örneğin, “benim 
fikrim, bana göre, benim inancım” gibi şeyler 
söylerseniz, o zaman egonuzu besliyorsunuz 
demektir. Gerçekleri yorumsuz ve yalın şekliyle 
ortaya koymak gerekir. Benlik duygusu eklenen 
gerçekler ego ürünüdür. 
Karizma ruhsal bir deyimdir. İçerdeki ışıltının 
dışa yansıması anlamına gelir. Siz çeşitli şekil-
lere girerek imaj oluşturmak yerine içinizdeki 
ışıltıyı dışa yansıtacak samimiyeti öğreniniz. 

İnal Aydınoğlu kimdir?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir 
ekonomist ve işadamıdır. 1978 yılında 
başladığı gönüllülük yolculuğunda 
bulduğu coşku, sevinç ve mutluluğu 
başka insanlarla paylaşma çabası için-
dedir. Bu amaçla gazete ve dergilerde 
yazılar yazmakta, televizyon program-
ları yapmakta, kurslar, seminerler,  
konferanslar vermektedir. 

Marmara Üniversitesi ve bazı özel 
üniversitelerde lisans ve yüksek lisans 
programlarında öğretim görevlisidir. 
Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Daha 
İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşama Sevinci 
Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine,
Kadın Erkek Üzerine, Bilinçli Yaşam 
Üzerine, Özgür Yaşam Üzerine,
Karşılıksız: “Bir Gönüllü Yolculuğu”, 
İçsel Yaşam Üzerine olmak üzere
İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış
10 kitabı bulunmaktadır.
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Yangından Korunma 
Sistemlerinde Doğru ve Güvenilir İsim

Endüstriyel Tesisler
Havalimanları
Tüneller

Plazalar
Eğitim Tesisleri
Hastaneler

Oteller
AVM’ler
Tarihi Binalar, Müzeler

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliğini sağlamak için yangın ve güvenlik 
sektöründe 19 yıldır size güven veriyoruz.

Yangın alarm, yangından korunma ve güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaştık.
Bu alanda uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip konusunda lider üretici firmaların ürün 
ve sistemlerinin satışı ile birlikte mühendislik, projelendirme, işletmeye alma ve satış 
sonrası bakım çalışmalarını yapıyoruz. 

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya ve doğru çözümler ile deneyimlerimizi 
paylaşmaya devam ediyoruz.

Yangın ve Güvenlik Sistemlerinde
Doğru Çözüm, Kaliteli Hizmet

Hidiv Kasrı Cad.  Kanlıca Mah. Buğra Çıkmazı Sok. No: 4 D: 4-5 Beykoz / İstanbul 
Tel: 0216 680 33 11 - Faks: 0216 680 33 13 - Email: info@btsyangin.com.tr
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