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EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri  

• Bina Otomasyon, Yangın, Güvenlik, Geçiş Kontrol, 
CCTV, Seslendirme ve diğer bina zayıf akım sistemleri
entegrasyonunda deneyimli sistem firması

• Dünya çapında tanınmış, sertifikalı ürünler

• Standartlara uygun tasarım ve uygulama

• 35 yıllık projelendirme ve uygulama deneyimi

• Geniş ve uzman kadro, güçlü satış sonrası bakım ve 
servis desteği

Referanslarımızı isteyiniz.

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tel: (0212) 320 1626 Fax: (0212) 320 1636 E-mail: ebks@eec.com.tr Web: eec.com.tr
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Değerli Dostlarımız,

2019 yılının ilk sayısı olan 87. Sayımızda yeniden birlikteyiz. Bu sayımızda, ETMD Bizden Haberler Dergisi olarak öncelikli 
olarak  “10. Genel Kurul Çağrımıza” önem veriyoruz. Sizlere bilgisini vermiş olduğumuz gibi, 01 Ocak 2019 itibariyle 
Merkez Ofisimizi Kozyatağı’ na taşıdık ve yeni ofisimizde ilk YK Toplantımızı da gerçekleştirdik.

2018 yılını Değerli Üyemiz Sn. Bayram EKİCİ ve Dernek Müdürümüz Namık DEMİRAĞ’ın da katılmış olduğu; Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesinde, öğrencilerle buluşma ve söyleşi ile kapattık.

87. sayımızda, bu sene de katılımcı olduğumuz, WIN EURASIA Fuarının ‘’Kazandıracak İnovasyonlar’’ yarışması hakkında 
bilgilendirme yazılarını sizlerle paylaştık.

Bu sayımızda ‘’Yönetim Kurulu Üyelerimizi Tanıyalım’’ın konuğu Sayın Ediz YANIKOĞLU oldu.

15 Ocak 2019 Tarihinde ise, geçen yılda olduğu gibi Derneğimiz bu sene de 7.si düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansına 
katılım sağladık, Konferansta ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa CEMALOĞLU konuşmacı idi.

Bu sayımızda AGİD’ in AEEE Nedir konulu Atık Yönetimiyle ilgili makalesine yer verdik. Bunun yanı sıra EMSAD Genel 
Sekreteri Sayın Erdoğan OKTEM’in ‘’Silisyumlu Sac’’ adlı makalesine de yer verdik.

87.sayımızda, Değerli Üyelerimizden ve aynı zamanda araştırmacı yazar Sayın Sedat MISIR’ ın “Elektrik Proje ve Teknik 
Eğitim Sisteminin Genel Analizi’’ adlı makalesini okuma fırsatı bulacaksınız. 

Yine bu sayımızda, Elektrik Mühendisi arkadaşımız, Sayın Emrah İNCİLİ’ nin çocuklar için kurmuş olduğu “Gökyüzü 
Sanatsal İyilik Vakfı’’ hakkında tanıtımını kendi anlatımlarıyla tanıma fırsatı bulacaksınız.

87. sayımızda 2019 yılı dergilerimizde yazı dizisi halinde sizlere hazırlamayı planladığımız bir ilk gerçekleştirdik; “Mühendis 
Kafası’’ başlığımızda ilk konuğumuz, BBM Pano Mühendsilik Firmasının Genel Koordinatörü Sayın Mehmet AYTEMİR 
oldu,  sosyal yaşamını kendi anlatımlarıyla daha iyi tanıma fırsatı bulduk.

Teknik makalelerimiz ise; Elektrikport Dergisinden Muhammed Ali BEYAZID’ın  kaleminden; Elektrikli Araçlarda Kullanılan 
Motorlar ve Özellikleri hakkındaki makalesi yine Elektrikport Dergisinden Resul ÇEVİK’in kaleminden;  Şönt  Reaktör 
Nedir?  hakkındaki makalesini siz değerli okurlarımızla paylaştık.

Sosyal yazı içeriklerimizde ise; Sayın İnal AYDINOĞLU’ nun “Sisin Arkasındaki Güneş’’ başlıklı yazısını, Pyrsmian 
Group Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Tamer YAVUZTÜRK’ün “Brezilya Gezisi’’ hakkındaki gezi yazısını 
bulabileceksiniz.

Ve kış aylarındayız, her şeye rağmen yüreklerimizin sımsıcak  ve bununla birlikte her zaman sağlıklı, mutlu, umutlu 
kalmanızı diliyor, siz dostlarımızı derneğimize destek olmaya davet ediyoruz.

Bir daha ki sayımızda görüşmek ümidiyle...

Bihter ÜNLÜSOY

Bihter ÜNLÜSOY
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Merkez Ofisinin yeni adresinde 
gerçekleşen  ve 2019 yılının ilk toplantısı olarak kayıtlara geçen aylık 
YK toplantısında, bir araya gelindi. 
Değerli Başkanımız Sayın Mustafa CEMALOĞLU ve değerli Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, gerçekleşen YK Toplantısında derneğimize daha 
fazla katkı sağlamak amaçlı tüm konuları değerlendirdi.

Yeni adresimizde ilk 
ETMD Yönetim Kurulu Toplantısını
gerçekleştirdik
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ETMD Derneğimiz Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesinde
Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bayram EKİCİ ve Dernek Müdürü Sn. Namık DEMİRAĞ, 03 Aralık 
2018 tarihinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi IEEE Kulübü organizatörlüğünde, 2. Mühendislik Günleri 
etkinliği kapsamında konferansa katıldılar. 

Konferans sonrasında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mehmet KURBAN tarafından 
derneğimize plaket ve teşekkür belgesi verildi. 

Derneğimiz adına kendisine Elektrik Tesisat Rehberi kitabımız takdim edilmiştir. Konferans bitiminde ise 
öğrencilerimiz ile keyifli sohbetler yapılmıştır.



Değerli ETMD üyemiz,

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.02.2019 Saat 10.00’da  
Dernek Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23.02.2019 tarihinde aynı adres ve 
saatte yapılacaktır. 
Bildiğiniz gibi derneğimiz, sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek amacı ile çalışmalar yapmaktadır.
Örnek olarak, Enerji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TSE ve benzeri kurum 
ve kuruluşlar tarafından hazırlanan taslak standart, şartname gibi sektörümüzün kılavuzu olan resmi 
belgelere katkıda bulunmakta, görüş bildirmekte, değer katacak kitaplar ve yayınlar üretmektedir.
Bu çalışmalarımızda sektörümüzü daha iyi temsil edebilmek amacı ile 10 Mart 2018 tarihinde yapılan 
Olağanüstü Genel Kurulumuzda tüzük değişikliği gerçekleştirilerek tüzel kişiliklerinde derneğimize üye 
olmasının yolu açılmıştır.
Sektör temsilcisi firmalarımız üye olmaya devam etmektedirler.
9. dönem yönetimimiz boyunca derneğimizin kuruluş esaslarında tanımlanan çeşitli aktiviteler ile 
sektörü bir araya getirmeye çalıştık. Üniversitelerde etkinliklere katılarak eğitimler verdik. MTMD ile 
ortak çalıştay yaptık ve sonuçlarını yayınladık. Web sitemizi güncelledik ve içeriğini zenginleştirdik, 
Sosyal medyaya ağırlık vererek geniş kesimlere ulaşmaya çalıştık. WIN fuarı kapsamında panel ve 
seminerler düzenledik. Deneyimler buluşmaları ile duayenlerimizi öğrenci ve genç mühendisler ile 
bir araya getirdik. İki ayda bir yayınlanan dergimizde güncel konuları keyifli yazılar ile harmanlayarak 
paylaştık.
Bayrağı teslim etme zamanı geldi.
Gelin derneğimizin yönetimine katılın, görev alın ve ülkemiz insanının, toplumumuzun daha iyi ve 
güvenli şartlarda yaşamasının yollarını birlikte açalım, Türk Elektrik Tesisat Mühendisliğini daha da 
ileriye taşıyalım.12



www.etmd.org.tr
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Ediz YANIKOĞLU
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Ağustos 1973’de Caddebostan İstanbul’da doğdum. İlkokulu Caddebostan’da bitirdikten sonra 7 yıl süreli 
yatılı kolej hayatımı İstanbul Yakacık’ta Özel Orta Doğu kolejinde tamamladım. Kişileri analiz etmeyi ve 
uzlaşmayı biraz mecburiyetten de kaynaklanarak yatılı hayatımda öğrendim. Bu yeteneğime ayrıca yaz 
aylarında Anne mesleğimiz olan mermer taahhüt işlerinde çalışmam ve Baba mesleğimiz olan boya imalat 
işlerinde çalışmamın da çok etkisi oldu.

Daha sonra hafif mahalle baskısı ile bende, amcam ve babam gibi İTÜ’yü kazandım ama onlar Kimya 
Mühendisliğini kazanmıştı, ben ise Maden Mühendisliğini kazanmıştım. Hayatımda ki en doğru 
kararlardan birini vererek; aslında sistemin beni Maden Mühendisi yapmasına izin vermedim 
ve yurtdışında şansımı denemek üzere Kıbrıs’ta Elektrik – Elektronik Mühendisliği okudum. 
Böylelikle Baba mesleği yerine Dede mesleği olan Elektrikçiliği seçmiş oldum. 1996 yılında 
şuanda severek hala yapmakta olduğum Elektrik – Elektronik Mühendisliğini bitirip 
İstanbul’a döndüm.

İlk iş hayatıma saha mühendisi olarak Anel Elektrik’te çalışarak başladım. Şantiye 
ve saha tecrübem daha öncede bahsettiğim gibi aile şirketlerimizden zaten 
vardı bunu Elektrik – Elektronik disiplini ile de çeşitlendirmek beni oldukça 
mutlu etmişti. O zamanın büyük ölçekli işleri sayılabilecek Demirbank 
Genel Müdürlük Binası, Cıngıllıoğlu Malikanesi ve Akın Tekstil İş 
Merkezi gibi projelerde çalıştım.
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Hemen hiç ara vermeden Anel sonrası Malatya’da 8 ay kısa 
dönem askerlik yaptım ve arkasından Schneider Elektrik’te 

başlamam ve evlenmem ile birlikte bir çırpıda 1998 yazı oluverdi. 
Schneider Elektrik Pazarlama bölümünde başlayan Schneider 

maceram yaklaşık 3,5-4 yıl sonra Satış ve Preskiripsiyon bölümünde 
son buldu. Bu zaman zarfında benim için okul seviyesinde eğitim kabul 

edilebilecek şekilde Pazarlama ve Satış eğitimlerini Fransa’da ve İstanbul’da 
Schneider Elektrik farkı ile almış oldum. Devamında Siemens’ten gelen teklif ile 

Fransız ekolünden Alman ekolüne geçerek 7 yıl sürecek yeni bir döneme girmiş 
bulundum. Siemens’de dünya firması olup lokal esnaf gibi nasıl çalışılabileceği 

konusunda deneyimler kazandım. Yine bu dönemde Satış Pazarlamanın yanında 
Proje Yönetimi de yaparak tekrardan taahhüt işleri de yapar olmuştum. Rusya, Irak, 

Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerde çeşitli projelerde görev aldım. Yine aynı dönem 
de ETMD’nin kuruluşu sonrası firmamı da temsil etmek üzere 2001 yılında derneğe üye 

olarak ilk üyeler arasında yer aldım.
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Bu dönem içerisinde eşimle birlikte biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğumuz oldu, çocuklarla 
beraber benim de içimde okuma aşkı bitmemiş olsa gerek ki, tekrar çalışırken okuma ve iş hayatından 
öğrendiklerimi üniversite eğitimi altında sınamaya karar verdim. Sırası ile 4 yıllık İşletme ve ardından 
2 yıllık İnsan Kaynakları yönetimi okudum. Eğitim hayatımdaki en güzel anılardan ve anlardan bir 
tanesi rahmetli Üzeyir Garih’den almış olduğum Yönetim ve Organizasyon dersleriydi. 50 yıllık 
tecrübesi ile harmanladığı dersleri gerçekten paha biçilmezdi. “İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, 
şahsiyetleri ile uğurlanır” gibi sözleri ile benim için iş hayatımda hep örnek bir iş adamı olmuştur, 
toprağı bol olsun.  

Siemens sonrası kısa bir dönem Rittal Pazarlama Müdürlüğü yaptım. Bu dönem de sistem 
olarak satmakta olduğum Alçak Gerilim ürünlerinden, proje uygulamalarından biraz daha 
detaya girerek direk ürün bazında pano ve kabinet imalat ve satış pazarlamasına 
odaklandım. 

12 yıl uluslararası firmada çalıştıktan sonra Doruk Elektrik’te Genel Müdür 
Yardımcılığı yaparak Anel’den sonra tekrar bir ulusal firmada çalışma şansı 
buldum. Bu dönemde masanın diğer tarafında oturarak bayi olarak 
tedarikçi firma ile çalışma deneyimi edindim. Siemens döneminde 
çalışmış olduğum diğer ülkelere bu seferde Türkmenistan, 
Kazakistan ve İran gibi ülkeleri ekledim. Bir yandan da 
amatör ruhla, mentorluk ve eğitmenlik yaparak üniversite 
öğrencilerine ve mezunlarına satış, pazarlama ve 
kişisel gelişim eğitimleri verdim. Bilginin, sevginin 
ve mutluluğun paylaşılarak çoğalacak olması 
beni bu amatör ruha hep motive etti.
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Ediz YANIKOĞLU

3 yıllık zorlu, maceralı, eğlenceli ve öğretici bir 
dönem sonrası tekrar gelen bir teklif ile 2012 yılında 

bir Amerikan firması olan Nvent firmasında çalışmaya 
başladım ve halen devam ediyorum. Bu firma ile beraber 

Elektrikten Elektroniğe geçerek diplomamın (Elektrik – 
Elektronik Müh.) tam hakkını da vermiş oldum. Türkiye’de 

ağırlıklı olarak Savunma Elektroniği ve IT işleri olmak üzere 
firmamın tüm Orta Doğu ve Afrika Ülke Müdürü sorumluluğunu 

yürütmekteyim.

“Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden” sözüne 
bağlı kalarak tüm bu süreçte ETMD ile bağımı hiç koparmadım ve gururla 

çeşitli görevler aldım. 2017 yılında 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
seçildim ve İletişim ve Sosyal Aktiviteler bölümünü yönetmekle görevlendirildim 

ve bir birinden değerli Yönetim Kurulu üyeleri meslektaşlarımızla 2 yıl çalışma 
şerefine nail oldum. Şimdi Şubat ayı içerisinde 10. Dönem seçimi yapılacak, ben tüm 

üyelerimize gelip burada görev almalarını, üye olmayan okurlarımızla üye olmalarını 
şiddetle tavsiye ederim, zira talepkâr olmadan vermenin ve mesleğine yapmış olduğun 

karşılıksız geri ödemenin hazzı kolay kolay başka faaliyetlerden alınmıyor. 

Rüzgârı yönetemeyiz, ama yelkenleri ayarlayabiliriz, geçin dümenin başına…  

Sevgiyle kalın,

Ediz YANIKOĞLU
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Kazandıracak
İnovasyonlar

Aranıyor!
Avrasya bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize eden Deutsche Messe 
Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey, 14 – 17 Mart 2019 tarihlerinde düzenleyecek 
olduğu 26. Uluslararası  WIN Eurasia Fuarı kapsamında, Türkiye sanayiinin gelişimine 
katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovasyon yarışması 
düzenliyor. “WINOVATION” adını verdiği inovasyon yarışması kapsamında, Türkiye 
Sanayii’sine değer katabilecek projeler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019!

Hannover Fairs Turkey’nin, ENOSAD işbirliği ile bu yıl  ilk kez İmalat Sanayii’nin 
Avrasya Bölgesi’ndeki lider sanayii fuarı “WIN EURASIA” Fuarı bünyesinde 
düzenleyecek olduğu “WINOVATION” yarışması, yenilikçi, teknik inovasyon ağırlıklı, 
özgün tasarımlı projelerin vitrini olacak. 

Dereceye giren projelerin WIN EURASIA ve Almanya’daki Hannover Messe Fuarında 
sunulacak fırsatlarla ödüllendirileceği yarışmaya başvurular http://win-eurasia.com/
tr/winovation web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Avrasya bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize eden Deutsche Messe Türkiye ofisi Hannover 
Fairs Turkey, 14 – 17 Mart 2019 tarihlerinde düzenleyecek olduğu 26. Uluslararası  WIN Eurasia Fuarı 
kapsamında, Türkiye sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla 
inovasyon yarışması düzenliyor. “WINOVATION” adını verdiği inovasyon yarışması kapsamında, Türkiye 
Sanayii’sine değer katabilecek projeler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019!

Hannover Fairs Turkey’nin, ENOSAD işbirliği ile bu yıl  ilk kez İmalat Sanayii’nin Avrasya Bölgesi’ndeki lider 
sanayii fuarı “WIN EURASIA” Fuarı bünyesinde düzenleyecek olduğu “WINOVATION” yarışması, yenilikçi, 
teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projelerin vitrini olacak. 

Dereceye giren projelerin WIN EURASIA ve Almanya’daki Hannover Messe Fuarında sunulacak fırsatlarla 
ödüllendirileceği yarışmaya başvurular http://win-eurasia.com/tr/winovation web sitesi üzerinden 
yapılabilecek.
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Dereceye Giren Projelere Özel Destek Verilecek! 

Yarışmada dereceye giren projeler, alanında uzman 10 kişilik profesör, sektör temsilcileri ve aralarında 
İSDER’in de yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek. Projelerin değerlendirilme aşamasında ise; farklı 
ve özgün olması, kullanıcıya fayda sağlaması, sunduğu yenilikler, geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, 
ihracat potansiyeli, Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü, çevreye katkısı, topluma katkısı, yüksek teknoloji içermesi 
ve ticari olması gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. 

14 – 17 Mart, “WIN EURASIA” 2019 ev sahipliğinde düzenlenecek yarışmada dereceye giren ilk 3 projeye 
yıl boyunca tanıtım ve pazarlama desteği ile WIN EURASIA 2020 fuarına katılım teşviki verilecek. Yarışmada 
1’inci gelen projeye ise bu desteklerin yanı sıra Almanya’da gerçekleşen 1 – 5 Nisan, HANNOVER MESSE 
2019 Fuarı için gidiş-dönüş uçak bileti ve 3 günlük ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.

WIN EURASIA web sitesi; http://win-eurasia.com/tr/winovation üzerinden yapılacak başvurular 31 Ocak 
2019 tarihine kadar devam edecek. Finale kalan proje sahipleri ise 14 Mart 2019 tarihinde WIN EURASIA 
Fuarında eş zamanlı olarak düzenlenecek törenle ödüllendirilecek. 

Yarışma Takvimi:

• Son başvuru tarihi: 31/01/2019

• Yarışmaya katılan projelerin web sitesinde açıklanması: 04/02/2019

• Finale kalanların web sitesinde açıklanması: 12/02/2019

• Ödül Töreni: 14/03/2019

WINOVATION Yarışması ile ilgili detaylı bilgi ve katılım şartları için;

www.win-eurasia.com
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İnşaat ve Konut
Konferansı 



21

15 Ocak 2019 Salı günü, Sheraton Grand Ataşehir İstanbul’da düzenlenen İnşaat 

ve Konut Konferansı 7. kez profesyonellere kapılarını açtı. Konferans, hedef 

kitle ve ziyaretçi profili ile sadece profesyonelleri bir araya getiren üst düzey bir 

buluşma olarak gösterildi.

Gerçekleşen 7. İnşaat ve Konut Konferansı hakkında kendi anlatımlarıyla kısaca
bilgi vermek isteriz.

En Tarafsız, Saygın ve Elit Buluşma

7. İnşaat ve Konut Konferansı, sektörün ticari ve güncel olarak tartışılmasına ve yeni yaklaşımlar 
geliştirmesine katkı sağlar, geleceğe yol haritaları çizer, efektif networking ve tarafsız bilgilenme 
platformu sunar. 

Yeni İş Birliktelikleri için Profesyonel Platform

Konferans, marka bilinirliğinizi arttırır ve sektörel gücünüzü korur. Rekabetin yüksek olduğu 
sektörde büyük avantaj sağlar. İnşaat ve Konut Konferansı ile birlikte doğru zamanda 
doğru iş ortaklıkları kurabilir, kendinizi ve firmanızı ifade etme şansı bulabilir, B2B fırsatları 
yakalayabilirsiniz.

Profilinizi Yükseltin

7. İnşaat ve Konut Konferansı katılımı ile birlikte;

-Markanızın gücünü korursunuz

-Rekabetin yoğun olduğu piyasalarda büyük avantaj sağlarsınız

-Odaklandığınız pazarda görüntünüzü ve

-Marka bilinirliğinizi arttırırsınız

-Ticari ortaklıklar kurabilir, sektörü analiz edebilirsiniz

-Mevcut müşterilerinizle bağlılığınızı ve iletişiminizi pekiştirebilirsiniz

-Ürün ve hizmet kalitenizi katılımcılara aktarabilirsiniz

-Rakip analizi yapabilir, yeni ürün ve hizmetlerden haberdar olabilirsiniz

-Kapsamlı müşteri ve pazar araştırması yapabilirsiniz.



İnşaat ve Konut
Konferansı 
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ETMD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu’ nun 
da panel de konuşmacı olarak katılmış olduğu, İnşaat ve Konut 
Konferansı 7. Yılını gerçekleştirdi.

Elektrik Tesisat Sektörü Güncel Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri konularında panel 
de konuşmasını gerçekleştiren Sayın Mustafa Cemaloğlu, anlatım ve sunumlarıyla oldukça 
ilgi gördü.

Sayın Mustafa Cemaloğlu konuşmasında, Derneğimizin tanıtımı, Bireysel ve Tüzel Üyelerimiz, 
İş Birliği yaptığımız Üniversiteler, Dernekler, Derneğimiz Temsilcilikleri ayrıca basımı gerçek-
leşen Teknik Yayınlarımız, Çalıştay ve sonuçları , katıldığımız ve düzenlediğimiz etkinliklerden 
söz etti son olarak ta Derneğimizin almış olduğu ödüllerden bahsederek devam etti.

Sayın Cemaloğlu sunumu süresince İnsan Değerini önemle vurguladı. 
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Konuşmasından kısa başlıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

-Değişimin oldukça hız kazandığı dünyamızda Ülkemizin Elektrik sektörünü sürdürülebilir 
şekilde etkili kılmak için hedeflerimize uygun insan kaynağımızı, uluslararasında da kabul 
görmüş güncel standartlarımızın ve buna uygun şekilde üretilen ürün ve hizmetlerin 
kontrolünü tam ve doğru şekilde sağlamamız ve yönlendirmemiz gerekmektedir. Ülkemizin 
kaynakları bunu başarmak için yeterlidir.

-İnşaat sektöründe kullanılan elektrik malzemelerinin inşaatın bütününe oranı düşük 
ancak kritik önem taşımaktadır. Bu sebeple malzemelerin kalitesi ve seçimi çok önemlidir. 
Kriterler oluşturulmalı ve sertifikalandırılmalıdır. İnşaat sektöründe bu kalite ve uygunluklar; 
satış organizasyonlarında, sigorta ve kredi kuruluşlarının değerlendirmesinde ön planda 
düşünülmelidir. 

-Ürünlerimizi uluslararası ticarette tercih edilecek seviyeye çıkarmaya mecburuz. Milli 
Standartlarımızın uygulanmasını daha sıkı kontroller ve denetimlerle sağlamamız 
gerekmektedir.

-Piyasada standartlara uygun olarak tariflenen ürünlerin ne olduğu bilinmekte. Bu ürünlerle 
daha kaliteli denecek ürünler arasındaki fiyat farkı inşaatın bütününe yansıması binde 5 dir.

Sayın Mustafa Cemaloğlu’nun özellikle üzerinde durduğu konu ise  İş verme ve sözleşmeler 
olmuştur.

-Hangi seviyede olursa olsun işi yapacak firmalar sınıflandırılmalı, fen insanlarının yeterlikleri 
sorgulanıp yetkilendirilmelidir.

Sektörde çalışan tüm yükleniciler, müteahhitler, taşeronlar bir alt firmayı finans kaynağı 
olarak görmemeli yetenek ve liyakat ön planda olmalıdır.

Tip sözleşmeler hazırlanmalı, iş veren ve iş yapanın tüm hakları korunmalı, güvence altına 
alınmalıdır. 
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İnşaat ve Konut Konferansı 

Katılımcı Firmalar

24 GAYRİMENKUL

AÇŞIOĞLU İNŞAAT

ADFLEX MEDYA

ADFLEX MEDYA

AE ARMA-ELECTROPANÇ

AEMDER AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

AĞAOĞLU

AKZİRVE GAYRİMENKUL

ALTINBAŞ GAYRİMENKUL

AMPLIO EMLAK

ANBA YAYINCILIK-İNŞAAT VE YATIRIM 
DERGİSİ

ANKA ÇAKMAK İNŞAAT

ANT YAPI

 AREMAS GAYRİMENKUL

ARET GAYRİMENKUL

ARY YAPI

ASTAŞ ARİES

AŞKALE ÇİMENTO

ATAMAN İNŞAAT

ATIŞ YAPI

AVRASYA İNŞAAT

BACADER-BACA İMALATÇILARI VE
UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BAKIRCI YAPI GAYRİMENKUL

BAKYAPI İNŞAAT

BARET DERGİSİ

BASF TÜRK KİMYA

BAYBURTLU İNŞAAT

BAYRAKTAR İNŞAAT

BİREL İNŞAAT

BİSKON YAPI A.Ş.

BOEN İNŞAAT

BOYRACI YAPI İNŞAAT

CANOVATE

CATHAY INVEST

CEMİL ÖZGÜR İNŞAAT

CEYLAN İNŞAAT

CRM MEDYA
ÇAKMAK İNŞAAT YATIRIM
ÇATIDER ÇATI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI
DERNEĞİ 
ÇİN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
ÇOLAKOĞLU METALURJİ
ÇTA İNŞAAT
ÇUKUROVA GAYRİMENKUL
DAĞ MÜHENDİSLİK
DELTA PROJE
DEMİR GRUP YAPI
DETAY İNŞAAT
DOST İNŞAAT
DSYG
EKİNCİLER İNŞAAT
EKO YAPI DERGİSİ
EKŞİOĞLU MİMARLIK MÜHENDİSLİK
ELECTROLUX
ELEKTRİK TESİSAT
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 
EMLAK DREAM
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EMLAK NEWS
EMLAK PENCEREM
EMSAŞ İNŞAAT
ENERJİ VE TESİSAT
ETMD ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ
DERNEĞİ
FAY MEKANİK MAKİNE
FEVERAN İLETİŞİM
FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
FİKİRTEPE HABER
FOM AJANS – DTK DERGİSİ
FORUM MAKİNA DERGİSİ
FUZULEV
GAYRİMENKUL İÇİN STRATEJİ PLATFOR-
MU
GÖRKEM YAPI
GUANGDONG CONSTRUCTION AND
DECORATION MATERIALS ASSOCIATION
GÜLSAN İNŞAAT
GÜZEL GROUP
HAFELE

HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME

HASANOĞLU ŞİRKETLER GRUBU

HASHİM PROPERTY

HELİS YAPI

ICONOVA

İDEKON YAPI

İHLAS YAPI A.Ş.

İHYA YAPI
İMAR PANOSU
İMGA İNŞAAT

İNDER İSTANBUL İNŞAATÇILAR DERNEĞİ
İNŞAAT NOKTASI
İNTAYA İNŞAAT
İNT-ER YAPI İNŞAAT
İŞ GYO
İZODER ISI SU SES VE YANGIN
YALITIMCILARI DERNEĞİ
KADINCA EMLAK
KAVİ YAPI
KHG YEDİ MAVİ
KİLER GYO
KÖRFEZ GYO
KREA GAYRİMENKUL
KUYAŞ
KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT A.Ş.
LIEBHERR
LİK YAPI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MAYEM İNŞAAT
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ 
DERNEĞİ
MENTOR MEDYA
MEŞE İNŞAAT
METAL YAPI KONUT
MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES LTD.
MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU
MİMART YAYINCILIK

Katılımcı Firmalar

•	Hatalı	alarmları	önleyen	ASA	teknolojisi

•	Dahili	izolatörler	ve	degrade	mod

•	Otomatik	konfigürasyonla	güvenli	ve		
kolay	devreye	alma

•	Siemens	tehlike	yönetim	sistemine	
entegrasyon	imkanı

•	Kompleks	binalar	için	genişletilmiş			
ağ	olanakları

EEC’den Siemens Cerberus PRO
Yangın Algılama ve Alarm Çözümleri

Siemens	Cerberus	PRO,	hızlı	ve	güvenilir	yangın	algılama,	alarm	verme	ve	
acil	durum	kontrol	işlerini	her	ölçekte	uygulamalar	için	mükemmel	olarak	
sağlar.	CerberusTM	DMS	güvenlik	yönetim	sistemine	entegre	edilerek		
CCTV,	geçiş	kontrol	ve	bina	otomasyon	sistemleriyle	bütünsel	bir		 	
can	güvenliği	çözümü	oluşturur.

CerberusTM DMS Güvenlik Yönetim Sistemi

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tel: (0212) 320 1626  Fax: (0212) 320 1636  E-mail: ebks@eec.com.tr  Web: eec.com.tr

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler
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MİNT YAPI
MTMD MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ 
DERNEĞİ
MÜSİAD
NEF
NET HABER AJANS
NİHAL İNŞAAT
NUROL İNŞAAT
OKTAY İNŞAAT
OLCAYLAR İNŞAAT
ORTADOĞU HOLDING
OYAK İNŞAAT
ÖZAK GYO
PAKSA İNŞAAT
PG PROPERTY GROUP
PRESTIGE YAPI – HAYAT A.Ş.

QT HOLDİNG

REIDIN

REMAX EKSEN

RESİM YAPI GAYRİMENKUL YATIRIM 

ROYAL GROUP

S&P AFS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

SAMSUNG SİSTEM KLİMA

SCHINDLER TÜRKELİ ASANSÖR

SEFA İNŞAAT

SEHA YAPI

SİNPAŞ GYO

SİSTEM KLİMA

STFA İNŞAAT GRUBU

ŞUA İNŞAAT

TAŞ YAPI

TAŞYAKAN YAPI

TEKNİK YAPI HOLDING

TEPE İNŞAAT

TG YAPI

THYSSENKRUPP ASANSÖR

TİMUR GAYRİMENKUL

TOKYAR İNŞAAT

TTMD TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ 
DERNEĞİ

TUNA YAPI

TÜRKERLER İNŞAAT

UMİ İNŞAAT

ÜMRAN YAPI

ÜSTAY YAPI

VAKIF GYO

VAROL İNŞAAT

YALÇINKAYA YAPI

YAPI MAGAZİN DERGİSİ

YAYLA YATIRIM

YDA GRUP

YENİKÖY ENERJİ YATIRIMLARI

YILDIZ ENTEGRE

YILMAZ İNŞAAT

YİĞİT GRUP

YÖNLEM İNŞAAT

ZERAY İNŞAAT

ZINGAT

ZİN D YATIRIM

İnşaat ve Konut Konferansı 

Katılımcı Firmalar





Muhammed Ali BEYAZIT

ElektrikPort

Elektrikli
Araçlarda
Kullanılan
Motorlar ve
Özellikleri

Elektrikli araçlarda kullanılan batarya, 
güç yönetim sistemi kadar elektrik mo-
torları da aracın menzili, performansı 
ve verimliliği hakkında önemli bir paya 
sahiptir. Yazımızda motor tiplerinin bir-
birlerine göre avantaj ve dezavantajlarını 
inceledik.
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Elektrikli araçlarda elektrik motoru depolanan elektrik enerjisini tekerleklere çekiş gücü sağlamak 
için mekanik enerjiye dönüştürür. Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorları nedeniyle içten 
yanmalı araçlara göre %80 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Elektrik motoru, benzer boyutlu 
içten yanmalı motora göre daha hızlı hızlanma ve daha sessiz çalışma özelliklerini sunar. Ayrıca 
rejeneratif frenleme ile çalışma sırasında aküyü şarj edebilir.

Elektrikli Araç Motorlarının, Geleneksel Motorlarından Farkı

 Özellikle rejeneratif frenleme durumu için geniş hız-tork aralığındaki yüksek verimlilik, 
(Verimliliği en üst düzeye çıkarmak önemli zorluklardan biridir)

 Düşük hızlarda yüksek tork (başlangıç veya yokuş tırmanma durumunda) ve yüksek devir 
hızlarında yüksek güç

 Sabit tork ve güç durumları da dahil olmak üzere geniş çalışma hızı aralığı

 Şehir içi için düşük hız ve otoyol için yüksek hız

 Küçük boyut, küçük hacim, hafiflik ve yüksek güç 

 Hızlı başlatma ve durma

 Hızlı dinamik yanıt

 Yüksek aralıklı aşırı yüklenme kapasitesi (tipik olarak nominal torkun 2 katı)

 Zorlu çalışma koşulları için yüksek güvenirlilik ve sağlamlık

 Mümkün olduğunca düşük bir maliyet ve basit bakım 

 Düşük tork dalgalanması, düşük tork sesi ve akustik gürültü 

 Minimum soğutma gereksinimleri

 Olgun teknoloji, yapısal bütünlük ve modüler tasarım

 Düşük seviyede elektromanyetik girişim gürültüsü (EMI), minimum toplam harmonik bozulma 
faktörü

 Su ve toz geçirmeme, darbeye dayanıklılık

Elektrikli araçlarda kullanılan elektrik motorları birbirlerinden maliyet, verimlilik, performans, 
kontrol edilebilirlik, güvenirlilik konusunda farklılık göstermektedir. 
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Muhammed Ali BEYAZIT

ElektrikPort

Elektrikli araçlarda kullanılan bu motorlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 1. Doğru Akım Motorları (DC Motor)

 2. Asenkron Motorlar (ASM, IM - Induction Motor)

 3. Anahtarlamalı Relüktans Motorlar (ARM, SRM - Switched Reluctance Motor)

 4. Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar (SMSM, PMSM - Permanent Magnet Synchronous Motor

1. Doğru Akım Motorları

Doğru akım motorları 20. yüzyılın başında elektrikli ulaşımda yaygındı. 1980’li yıllarda ve öncesinde 
birçok prototip elektrikli araç DC seri motorlar ile yapıldı. Bu motorlar, güç elektroniğindeki tekno-
lojik gelişmelerden önce yaygın olarak kullanılırken gelişmelerden sonra popülaritesini kaybetti. Bu 
tür motorlar düşük hızlarda yüksek tork, teknolojik olgunluk, sağlamlık ve basit kontrol edilebilirlik, 
doğrusal tork-hız karakteristiği, düşük tork dalgalanması, CPSR (sabit-güç hız aralığı) ve yüksek 
hızlarda makul verim gibi özelliklere sahiptir. Doğru akım motorları en basit yapıdadırlar ve doğrudan 
aracın aküsüne bağlanabilirler. Hız ayarı gerilim değiştirilerek sağlanır ve karmaşık güç elektroniği 
uygulamalarını gerektirmez. Bu özelliklerinin yanı sıra doğru akım motorlarında önemli birkaç eksik 
bulunmaktadır;

 Endüvi akımının aktarılması için komütatör ve karbon fırçalar kullanılır. Bu sebeple bakım 
gerektirir, motorun verimini düşürür ve yüksek hızlar için uygun değildir.

 Komütatör ve fırçala arasındaki sürtünme maksimum motor hızını kısıtlar.

 Düşük güç yoğunluğu, verimlilik ve güvenirlilik eksiği vardır.
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Elektrikli Araçlarda Kullanılan 
Motorlar ve Özellikleri

 Daha yüksek güç için komütaysan kutupları ve kompanzasyon sargıları gerektirdiğinden maliyet 
ve boyut artar.

Doğru akım motorlarının tork-hız karakteristikleri uygun nitelikte olmasına rağmen bu dezavantajları 
nedeniyle, aşırı güç gerektirmeyen küçük uygulamalarda kullanılabilirken elektrikli araçlarda tercih 
edilmezler.

2. Asenkron Motorlar

Çalışma prensibi indüksiyon motorlarına benzediğinden dolayı asenkron motorlara indüksiyon 
motorları da denir. Asenkron motorlar rotor yapılarına göre sincap kafesli ve bilezikli olarak ikiye 
ayrılır. Bilezikli asenkron motorlar sincap kafesli asenkron motorlar ile karşılaştırıldığında;

 Veriminin düşük olması

 Bakım ve onarım masraflarının çok olması

 Maliyetinin fazla olması

 Hız regülasyonunun kötü olması gibi dezavantajlarından dolayı elektrikli araçlarda bilezikli 
asenkron motorlar yerine sincap kafesli asenkron motorlar tercih edilmektedir.

Faz sayılarına göre karşılaştırma yapıldığında ise 3 kW’den fazla güç gerektiren uygulamalarda 
3 fazlı asenkron motor kullanılır. Bu nedenle elektrikli araç uygulamalarında da 3 fazlı asenkron 
motorlar tercih edilir.
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Asenkron motorun doğru akım motoruna göre avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 Maliyet bakımından daha ucuzdur.

 Daha az bakıma ihtiyaç duyar.

 Momenti yüksektir.

 Daha yüksek güç yoğunluğuna sahiptir.

 Verimi daha yüksektir.

 Frekans değiştirilerek istenilen devir sayısı elde edilebilir.

Asenkron motor basit yapısı, düşük maliyeti, sağlamlığı, yüksek güvenirliliği, kötü ortam koşullarında 
çalışabilme yeteneği, iyi dinamik performansı ve geniş hız aralığı nedeniyle elektrikli araçlar için iyi bir 
tercihtir. Asenkron motor esnek akı kontrolünün yanı sıra, verimlilik kontrolü ve rejeneratif frenlemenin 
kontrolünü sağlar. Asenkron motorda en yüksek verim, yüksek hızlarda ve anma değerinin altındaki 
tork değerlerinde gözlenir. Çünkü bakır ve çekirdek kayıpları yüksek hızlarda azaltılır. Düşük hızlarda 
ise yüksek rotor kayıplarına bağlı olarak verim düşer. Asenkron motorların kalıcı mıknatıslı senkron 
motorlara(KMSM) göre daha basit ve daha ucuz bir açık döngü kontrol stratejisi vardır. Asenkron 
motorlar KMSM’lere daha düşük maliyetli bir alternatif sunarlar. Ayrıca mıknatıs fiyatlarındaki artışın 
KMSM fiyatları üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Asenkron motorda verim, içsel rotor kaybına bağlı olarak genellikle bir kalıcı mıknatıslı senkron 
motordan daha düşüktür. Aynı nedenden dolayı, genellikle asenkron motor aynı derecedeki bir 
KMSM’den daha büyük hacimdedir. Asenkron motorun rotorunda kayıpların sonucu olarak ısı 
oluşur. Bu ısınma durumu soğutma gerektirir ve aşırı yüklenme kapasitesini kısıtlar. Ayrıca hava 
aralığı mıknatıslanma akımını azaltmak için mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Bu durum üretim 
maliyetini arttırır. Asenkron motor, KMSM’ye göre düşük güç yoğunluğu, yüksek güçte inverter 
gereksinimi ve fazla pil kapasitesi gerektirmesi dezavantajlarına sahiptir. Elektrikli araçlarda güç 
yoğunluğu ve verim çok önemlidir. Bundan dolayı asenkron motorlar elektrikli araçlarda çok tercih 
edilmezler. (Elektrikli araçta olması istenen özelliklere göre motor seçimleri değişiklik gösterir.)

3. Anahtarlamalı Relüktans Motorlar

Anahtarlamalı relüktans motorları, diğer çok fazlı elektrik motorlara göre son derece basit bir yapıya 
ve kuruluma sahip motorlardır. Anahtarlamalı relüktans motor, 1838 yılında Davidson tarafından bir 
lokomotifi hareket ettirmek için İskoçya’da kullanılmaya başlandı. O zamanlar bu motorun kontrol 
zorluğundan dolayı kullanımı az olsa da günümüzde motor ve sürücü tekniğinin gelişimiyle ARM’lere 
duyulan ilgi arttı. Anahtarlamalı relüktans motorları, sadece statorunda sargı bulunduran rotorunda 
sargı ya da kalıcı mıknatıs bulundurmayan basit yapılı motorlardır. Rotorlarında sargı ya da kalıcı 
mıknatıs bulundurmadıkları için diğer motorlara göre daha yüksek tork değerlerine erişilebilirler ve 
oldukça yüksek hızlara ulaşabilirler. Motorun düzgün şekilde çalışabilmesi için sürekli bir moment 
üretilmesi gerekir. Sürekli moment üretilmesi, stator kutbu ile rotor kutup konumunun konum 
algılayıcılarıyla izlenip uygun faz sırasıyla beslenmesine bağlıdır. Bunun için de güç elektroniği devre 
elemanlarına ihtiyaç duyulur.
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Anahtarlamalı relüktans motor sadeliği, sağlam motor yapısı ve dönüştürücü devresi nedeniyle 
elektrikli araçlarda tercih edilmektedir. Rotorda mıknatıs ve sargı bulunmaması, basit kontrol, kolay 
soğutma, yüksek güvenirlik, düşük imalat maliyeti, düşük bakım gerekliliği, hızlı tork tepkisi, son 
derece hızlı çalışma ve hızlanma özelliklerine sahiptir. Mıknatıslanma olmaması nedeniyle yüksek 
sıcaklıklarda çalışabilir. Uygun tork-hız karakteristiklerine sahiptir. Sadece statorunda sargı olduğu 
için soğutma kolaydır. Aahtarlamalı relüktans motor yüksek hız performansı; büyük ölçüde rotor 
kutup tasarımına, stator ve rotor kutup sayısına bağlıdır.

Anahtarlamalı relüktans motorun önemli dezavantajları şu şekilde sıralanabilir;

 ASM’ye göre verim ve tork düşüktür.

 Özel inverter devresine ihtiyaç duyar.

 Akustik gürültü, titreşim ve tork dalgalanması vardır.

 Manyetik devre doyma eğilimindedir.

 Endüktans ve tork özellikleri yüksek oranda doğrusal değildir.

 Eşdeğer bir kalıcı mıknatıslı senkron motora göre büyük ve ağırdır.

Yukarıda sıralanan dezavantajlar, anahtarlamalı relüktans motorun asenkron motor ve kalıcı 
mıknatıslı senkron motora göre daha az tercih edilmesine neden olmuştur. Tork-hız karakteristiğinde 
anahtarlamalı relüktans motorun sabit güç bölgesi uzundur ve verimi diğer motorlara göre iyidir. 
Bu motorların avantajları ve dezavantajları incelendiğinde elektrikli araçlarda kullanılabilmeleri için 
üzerinde çalışılması gerekmektedir.

4. Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar

Manyetik alan oluşturmak için sargı kullanmak yerine mıknatısların kullanıldığı motorlardır. Bu sayede 
motor rotorunda oluşan kayıplar ve motorun bakım gereksinimi azaltılmıştır. Senkron motorlarda 
rotor devir sayısı döner alan devir sayısına eşittir ve bundan dolayı asenkron motordaki gibi kayma 
olmamaktadır. Ayrıca bu motorlara uygulanan gerilim de diğer motorlardan farklıdır. Statora alternatif 
akım uygulanırken rotora doğru akım uygulanmaktadır. Ama bu motorun rotorundaki manyetik alan 
mıknatıslar tarafından sağlandığından dolayı harici bir doğru akım kaynağına ihtiyaç duymazlar.
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Elektrikli araçlar için belirli bir tork ve güç değeri için minimum boyut ve ağırlık genellikle Kalıcı 
mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) ile elde edilir. Bundan dolayı KMSM’ler elektrikli araçlarda en 
çok tercih edilen elektrik motorlarıdır. Yüksek verimlilik, yüksek tork-güç yoğunluğu, yüksek tork 
atalet oranı, diğer elektrik motorlarına göre daha küçük boyut, hafiflik, düşük gürültü nedeniyle en 
popüler ticari elektrikli araçlarda kullanılmaktadır. SMSM’de oluşan kayıplar çoğunlukla statorda 
meydana gelen demir kayıplarıdır. Stator bir soğutma sistemi tarafından kolayca soğutulabildiği için 
demir kayıpları minimuma indirilir. Bu nedenle güç yoğunluğu ve verimlilik asenkron motora göre 
daha yüksektir. Bunların yanında, SMSM’de kullanılan nadir toprak elementinin maliyeti ve kaynağın 
büyük bir kısmının Çin’de bulunması elektrikli araç uygulamaları için bir sorundur.

Mıknatısların Rotordaki Konumuna Göre Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar

SMSM’ler mıknatısların rotora yerleştirilme yerine göre yüzey kalıcı mıknatıslı ve gömülü 
kalıcı mıknatıslı motorlar olmak üzere iki farklı şekilde bulunmaktadırlar. Mıknatısların yüzeye 
yerleştirilmesi üretiminin de kolay olmasını sağlamaktadır. Bu motorlarda mıknatıslar rotor yüzeyine 
yerleştirildiğinden dolayı en yüksek hava aralığı akı yoğunluğuna sahiptirler. Ancak dayanıklılığının 
az olması nedeniyle motor hızı sınırlıdır. Yüzey mıknatıslı tasarımda gömülü tip olana göre daha fazla 
mıknatıs malzemesi kullanmak gerekir ve bu da üretim maliyetini arttırır.

Gömülü kalıcı mıknatıslı motorlar dayanıklılığı yüksek motorlardır. Aynı mıknatıs boyutlarına göre 
kıyaslandığında yüzey mıknatıslı motora göre daha yüksek moment üretmektedir. Aynı momenti 
üretecek mıknatıs kalınlığı bu motorlarda daha incedir. Bu nedenle yüksek hızlarda yüzey kalıcı 
mıknatıslı motorlara göre daha elverişlidir. Gömülü kalıcı mıknatıslı motorlarda mıknatısların 
V-şeklinde yerleştirilmesi ile akı yoğunlaşması mümkün olmaktadır.

Akı Geometrisine Göre Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar

Eksenel akılı kalıcı mıknatıslı motorlar, eksenel hava aralığı akı yoğunluğuna sahiptir. Aracın 
tekerleğine kolayca ve kompakt bir şekilde monte edilebilirler. Jantı mükemmel bir şekilde kavrarlar 
ve doğrudan tahrik için uygundurlar. Eksenel akılı kalıcı mıknatıslı motorlar radyal akılı olanlara göre 
daha iyi bir güç yoğunluğuna sahip olduklarından elektrikli araçlar için daha iyi bir tercihtir.
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42

AEEE nedir?
Atık Yönetimi neden yapılmalıdır?

Yararlı ömrünü tamamlamış veya arıza 

nedeniyle kullanılamaz hale gelen elektrikli ve 

elektronik eşyalar, Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşya (AEEE) olarak adlandırılır. Kısaca 

“Ömrünü tamamlamış elektrik ile çalışan 

her türlü eşya” dır. Bu tanım; buzdolapları, 

klimalar, cep telefonları, bilgisayar ve bilişim 

araç gereçleri, aydınlatma gereçleri, matkap, 

tartı, saç kurutucular, süpürge, mutfak 

robotları vb küçük ev eşyaları gibi çok çeşitli 

ve geniş bir eşya grubunu kapsamaktadır.
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Elektrikli ve elektronik ürünlerin atık hale geldikten sonra doğru tesislerde geri kazanım/bertaraf sürecine 
kazandırılmaları önemlidir. Çünkü elektrikli ve elektronik eşyalar atık hale geldikten sonra, içeriğindeki metal, 
plastik, cam ve geri kazanılabilen diğer kısımlarının mümkün olduğunca geri kazanılması ve bileşenlerinde 
bulunan zararlı maddelerin de uzaklaştırılması gerekir.

Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE) uygun 
olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler. 
Bu nedenle atık hale gelen ürünlerin toplanması, işlenmesi, tehlikeli kısımlarının çevre kirliliği yaratmayacak 
şekilde bertarafı bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca lisanslı tesislerde 
yapılmalıdır.
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Atık Elektronik Eşyalar ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuat hangisidir?

Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının 
korunması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelik elektrikli eşya üreticilerine, dağıtım ve satış kanallarına, belediyelere, AEEE işleme 
tesislerine ve tüketicilere çeşitli yükümlülükler getirmektedir.

Atık yönetimi sisteminin kurulması ile ilgili en büyük sorumluluk piyasaya ürün süren üreticilere 
düşmektedir. Üreticiler atıkların toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmak 
ve sistem maliyetlerini karşılamakla yükümlüdür. Benzer şekilde elektrikli ürün satışı yapan dağıtıcılar 
ise atıkların toplanabilmesi için atık toplama kutusu bulundurmak, tüketiciyi bu konuda bilgilendirmek 
ve toplanan atıkları kurulan sistemlere vermekle yükümlüdür.

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluşu

AGİD İşletmesi, AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) Yönetmeliğinden kaynaklanan üretici 
yükümlülüklerin ortak bir sistemde, optimum maliyetler ile yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş olup 
kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. AGİD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10 Kasım 2015 
tarihinde 5. Grup Aydınlatma Ekipmanları ve 6. Grup Küçük Ev Aletleri,  Elektrikli ve Elektronik Aletler, 
Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları, İzleme ve Kontrol Aletleri ürünlerinin atık yönetimi ile ilgili 
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Ana hedefimiz, tüketicilere yönelik bilinçlendirme 
ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirerek elektronik atıklar konusunda farkındalık yaratılması, verimli 
ve sürdürülebilir bir elektronik atık toplama sisteminin kurulması ve e-atıkların geri dönüşüm, geri 
kazanım ve bertaraf işlemlerini yürütülmesidir.
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AGİD ne gibi faaliyetler yapıyor?

Belediyeler ile güçlü işbirliği çalışmaları yaparak son kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz. Mevcut 
durumda 25 Belediye ile 10 milyona yaklaşan bir nüfusta hizmet vermekteyiz.  Son üç yılda 12 binden 
fazla toplama ekipmanı ve 96 binden fazla bilinçlendirme malzemesi dağıttık. Okullarda bilgilendirme 
toplantıları, eğiticilerin eğitimi seminerleri yapıyor ve okullar arasında elektronik atık toplama yarışmaları 
düzenliyoruz. Muharlıklar ile Mahalleler Yarışıyor sloganı ile yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarımız 
var. Fuar ve çevre şenliklerine katılıyoruz. Panel ve sempozyumlarda sunumlar yapıyoruz. 

Kamuoyunda farkındalığın arttırılması amacıyla hazırlanan eğitici filmimiz RTÜK kararı ile “kamu 
yararına yönelik spot film olarak” kabul edilmiş ve kanallarda yayınlanmaya başlamıştır. 

Belediyeler ile yapılan çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da 
işbirliğine giderek hem bilinçlendirme hem de atık toplama faaliyetlerine başladık. PTT, Milli Savunma 
Bakanlığı, otel birlikleri çalışma yaptığımız diğer kurumların arasında sayılabilir.

Evimizdeki e-atıkları ne yapmalıyız? 

AGİD ve Belediyeler tarafından oluşturulan elektronik atık toplama merkezlerine atıkları bırakabilir, 
elektrikli ürün satış noktalarına eski ürünü teslim edebiliriz. Büyük ev eşyaları satın aldığımızda ise 
ürünü getiren bayi/servise ücretsiz olarak eski ürünü teslim edebiliriz.

AGİD olarak işbirliği yaptığımız Belediyeler ile tüketiciyi atık toplamaya teşvik edecek projeler 
yürütmekteyiz.  Örneğin Ekim ayında startını verdiğimiz ve  “Otizmin Yanındayız Geri Dönüşümle 
Yanınızdayız “ sloganıyla Ataşehirdeki CarrefourSA larda başlattığımız proje ile vatandaşlar elektronik 
atıklarını CarrefourSAlara getirerek otizmli çocukların eğitimine destek olabilirler. 

Toplanan elektronik atıklar nereye gidiyor? 

Toplanan elektronik atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış AEEE işleme 
tesislerine gönderilmektedir. Bu tesislerde atıklar öncelikle tehlikeli madde içeren parçalarından 
arındırılmakta ve ardından işleme prosesine sokulmaktadır. Söz konusu atıkların içeriğinde bulunan 
cıva, kurşun, fosfor vb zararlı maddeler bertaraf edilirken; demir, bakır, alüminyum, plastik gibi 
malzemelerde ekonomiye kazandırılmaktadır. 
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Maalesef doğru ve sistemli bir şekilde toplanamayan floresan lambalar, elektrik süpürgeleri, küçük ev 
aletleri, kişisel bakım cihazları ve diğer elektronik cihazların bertaraf edilmesi gereken kısımlarının doğaya 
bırakılmasıyla içlerinde bulunan tehlikeli maddeler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.  



Güç sistemlerinde, sistemin sağlıklı çalışması için gerilim ve frekans değerlerinin nominal değerlere yakın olması 
istenir. Aktif ve reaktif güçteki artışlar, frekans ve gerilimin düşmesine sebep olur. İşte tam da bu noktada, sistem 
dengesini korumak için şönt reaktörler kullanılır. Bu yazımızda şönt reaktörü inceledik.
İletim Hatlarında Reaktif Güç Dengesi
Alternatif akım iletim hatlarındaki gerilim; kapasitif yüklenme ve hat yükü olmak üzere 2 ana nedenden etkilenir. 
Kapasitif yüklenme, aynı zamanda reaktif güç üretimi olarak da geçer ve hattın geometrisi ile gerilimine bağladır. 
(İletim hattı iletken görevi, hava ise yalıtkan görevi gördüğü için bir kapasitif güç meydana gelir.) Hat yükünde; 
üretilen ve tüketilen reaktif güç birbirine eşit olmalıdır. Üretilen, tüketilenden fazla olduğu takdirde hatta gerilim 
yükselmesi meydana gelir. Bu da oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu tür reaktif güç dengesini sağlayıp, gerilim 
dalgalanmalarını önlemek için; senkron generatör, şönt kapasitör, şönt reaktör, statik Var kompansatörü gibi bir 
çok düzenleme cihazı kullanılır.

Şönt Reaktör 
Nedir?

Resul ÇEVİK

ElektrikPort
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Şönt Reaktör Nedir?
Şönt reaktörler, elektrik havai hatlarında meydana gelen kapasitif gücü kompanze eden endüktif yüklerdir. 
Havai hatta, doğrudan ya da kesiciler ile bağlanabilirler. Endüktif yük üreterek, hattın oluşturduğu kapasitif 
reaktif gücü tüketirler ve denge sağlarlar. Şebekedeki kapasitif yükler şebekeye enerji verirken, şönt reaktör 
şebekeden enerji çeker; kapasitif yükler enerji çekerken ise, şönt reaktörler şebekeye enerji verir. Ayrıca, 
şebekedeki güç durumuna göre kesici ile devreye alınıp, çıkartılabilirler. Şebekeye de paralel bağlanırlar.

Şönt reaktörlerde tek bir sargı bulunmaktadır. Bu yüzden birincil sargının magnetomotive kuvveti (MMF) 
ikaz magnetomotive kuvvetine eşittir. Sargı dirençleri, girdap akımı ve histerezis kayıpları uygun tasarım 
yöntemleri ile minimize edilmeye çalışılır. Genel olarak, hava boşluklu demir çekirdek (nüve) kullanılır. 
Demir çekirdek; ince tabakalı, özel kaplamalı çelik levhaların birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Sargıları 
ise tıpkı transformatörlerde olduğu gibi, bakır iletkenlerden oluşmaktadır. İletkenler ise kağıt yalıtımlıdır.
Genellikle 5-bacaklı çekirdek tip olan şönt reaktörler kullanılır. Böylelikle 3 fazın her biri manyetik olarak 
bağımsız olur. Bunlara mahfazalı tip de denmektedir (Shell type). 3-bacaklı çekirdek tasarımı da mevcuttur. 
Bu tip de fazlar arasında manyetik bağlanma meydana gelir (core type). 
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3-Bacaklı ve 5-Bacaklı Çekirdek Tipi Şönt Reaktör

Şönt reaktörler genellikle yüksek gerilim hatlarının iki bitiş noktasına yerleştirilir ve nominal hat geriliminin aşılması 
durumları göz önünde bulundurularak güç seçimi yapılır. İki bitiş noktasına yerleştirilmelerinin sebebi ise; hangi 
uçta enerji olup olmadığı konusunda belirsizlikler yaşanmasıdır.

Pi Modelİletim Hattının İki Çıkış Trafına Bağlanan Şönt Reaktörler

Şönt Reaktörün Bazı Özellikleri
• Soğutma: Şönt reaktörlerde soğutma sistemi olarak ONAN (Oil Natural Air Natural) sistemi yeterli olabilmektedir.
• Çeşitleri: Kuru ve yağlı tip olmak üzere 2 tip şönt reaktör bulunmaktadır. Kuru tipte hava çekirdeği kullanılır. 
Bakımı kolaydır ve daha az kayba sahiptir. Ancak, düşük güçteki reaktörlerde kullanılırlar (34.5Kv gerilime kadar). 
Yağlı tipte ise; demir çekirdek yağın içindedir. Kayıpları kuru tipe göre fazladır ama yüksek güçteki reaktörlerde 
kullanılırlar.
• Koruma ve Ölçümleri: Yağ tankının basıncını kontrol etmek için, basınç emniyet valfi kullanılır. Buchholz rölesi 
ile yağ sıcaklığı kontrol edilir. Silikajel ile reaktörün içindeki nem kontrol edilir ve gözlenir. Ayrıca, sargı sıcaklıkları 
ve yağ sıcaklıkları da sensörler yardımı ile ölçülebilmektedir.

Resul ÇEVİK

ElektrikPort
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Tek faz veya 3 faz şönt reaktör seçiminde maliyet ve risk analizi yapılır. Aynı sistemde kullanmak üzere alınacak 
3 fazlı şönt reaktör ile 3 adet tek fazlı reaktörü kıyaslarsak; 3 fazlı olanın güç kayıpları diğerine daha az olacaktır 
ve maliyet açısından daha düşük fiyatlara gelecektir. Öte yandan yedek olarak alınacak bir tek fazlı reaktör, yedek 
olarak alınacak 3 fazlı reaktöre göre ekonomik açıdan daha mantıklı olacaktır. 

Tek Fazlı veya 3 Fazlı Çalışan Reaktörlerin Dış Görünüşü 

Şönt Reaktör 
Nedir?
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Türkiye’nin Milli-Yerli ve Stratejik Ürünü

Yukarıdaki başlıktan yola çıktığımız zaman doğru değerlendirmeler yaparak 
sonuç alıcı noktaya gidebilmek için; Türkiye’deki Sanayi sektörünün geldiği 
noktaya bakmak gerekir. Kanaatimizce gelinen nokta, Dünyadaki gelişmişliğe 
baktığımızda yeterli değildir. Türkiye “İthalata” dayalı “İhracat” politikaları ile ileri 
teknolojiyi ve gelişmişliği yakalayamaz. Bu nedenle; “Ana Girdi Ürünleri”ni mutlaka 
yerli olarak üretmeliyiz. Bu görüşten hareketle; Türkiye sanayi sektöründe kalıcı ve 
sürdürülebilir ileri teknolojide üretim için “Kalkınma Planlarına” bağlı olmaksızın, 
bazı sektörlerde yeni ve özel “Yol Haritası” yapmak ve uygulamalarını da takip 
etmek durumundadır. Buradaki genel değerlendirmeden sonra bu yazımıza 
konu olan “Manyetik Alanı Yönlendirilmiş Silisyumlu Elektrik Sac’ın (Silisyumlu 
Sac)”yerli üretiminin gerekliliğini anlayabilmek maksadıyla; Elektromekanik ve 
Demir Çelik sektörlerinin çok ayrıntılı olarak birlikte incelenmesi gerekmektedir.

Silisyumlu Sac
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Bu durum sürdürülebilir bir üretimin önündeki en büyük engeldir. Burada ifade edilen durumun Türkiye lehine en 
kısa sürede düzeltilmesi gerekmektedir. Sanayinin gelişmesi için bu sektörde ilk şart; her türlü “Girdi Ürünlerin” 
yerli, kaliteli, standartlara uygun ve ucuz olmasıdır.
İMMİB verilerine göre; Türkiye 2017 yılında Transformatör ihracatından 720.370.000.- $ gelir elde edilmiştir. 
Ancak, bu değer Türkiye’nin üretim kapasitesi dikkate alındığında, yeterli değildir. Burada ifade edilen değerlerin 
yükselebilmesi yani ihracatın artmasının tek koşulu vardır. O da girdi ürünlerin fiyatlarının en düşük değerde ve 
kaliteli olmasına bağlıdır.

Elektromekanik Sanayi:
Türkiye’de Elektromekanik Sanayisi içinde bulunduğumuz süreçte yabancı sermayenin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar 
ve teknoloji transferleri ile yerli sanayinin yapmış olduğu Ar – Ge çalışmaları sonucunda son derece ileri teknolojiye 
ulaşmıştır. Bu noktada; sektörün ihtiyaç duyduğu hemen tüm  ürünler, ulusal ve uluslararası standartlardaki 
kalitede yapılmaya başlamıştır. Bunun en güzel göstergesi olarak da 2017 yılı ihracatının 7.795.000.000.- USA 
$’ı  olmasıdır. Esas hedef ise, “Katma Değeri Yüksek” ürünlerin ihraç edilmesi suretiyle ileri teknolojideki ürünlerin 
yapılmasıdır.
Bu noktadan hareketle; Türkiye, “Güç, Dağıtım ve Ölçü” Transformatör üretimi ile her güçteki “Elektrik Motorlarının” 
ve yine AG, OG ve YG kablo üretiminde çok hızlı yol almıştır. Burada yapılan üretimlerin bazılarında “Ham Madde” 
girdilerinin ortalama (% 68’e varan yüksek oranda)ithal ürünü olması sektörü hem dışa bağımlı, hem de en büyük 
ekonomik kaybını da meydana getirmektedir. 

Erdoğan ÖKTEM / EMSAD
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Bu koşul ise özellikle her türlü Transformatör ve motor üretimde kullanılan aynı zamanda “Stratejik” ürün olan ve 
halen ülkemizde üretilmeyen “Silisyumlu Sac”ın “Yerli ve Milli”olarak  üretilmesidir.
Türkiye için neden önemli;
> Yukarıda da ifade edildiği üzere; Türkiye, bünyesinde bölgesindeki birçok ülkeden daha fazla transformatör ve 
motor üreticisi barındırmakta olup, bu üretimin en önemli temel taşı “GO ( Tanecikleri yönlendirilmiş) ve NGO 
(Tanecikleri yönlendirilmemiş)” ürünlerdir. Türkiye, içinde bulunduğumuz süreçte “GO” konusunda tam dışa 
bağımlıdır. Bu ürünlerin ülke içerisine girmemesi durumunda her güçteki tüm Elektrik Motoru ve Transformatör 
üretim duracak ve kalitesi de net biçimde olumsuz yönde etkilenecektir. Türkiye 2008 – 2017 yılları arasında 10 
yılda 740.499 Ton silisli sac ithal etmiş bu miktar için ödenen bedel ise 1.700.506.000.-$’olmuştur (Türkiye’nin 
ileri teknolojide trafo üretiminde “HUB” ülke olması halinde; silisyumla sac’ta ihtiyaç duyacağı bu miktar yaklaşık 
300.000 - 400.000 Ton/Yıl olacaktır.)

Son olarak; AB’nin yapmış olduğu değişiklik sonucuna göre; 2009/125/EC sayılı  “ECO DIZAYN” Direktifine uygun 
olarak Türkiye, 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren bu direktifin kurallarına uygun yani kayıpları az ve “Yüksek 
Verimliliği” olan Transformatör sac’ını kullanmak mecburiyetine getirilmiş olmasıdır. Ancak, bu kural, yüksek 
verimli Silisyumlu Sac’ın ithal edilmesi sonucunda girdi maliyetleri yükselmiş ancak, buna rağmen standartlara 
uygunluğu ve kalitesinden dolayı bu ürünlerin “İhracat” imkanları artacaktır.

Türkiye’nin Milli-Yerli ve Stratejik Ürünü

Silisyumlu Sac
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Demir ve Çelik Sektörü:
Türkiye’de üretilmesi gereken ancak şu anda üretilemeyen ve aynı zamanda da “Stratejik Ürün Olan” “Silisyumlu 
Sac’ın” ileri teknolojide üretilmiş ve taneleri yönlendirilmiş, verimliliği yüksek, kayıpları az olan “grain oriented” 
karakterinde olması şarttır. Bu konuda dünyada şu anda büyük kapasitede bu ürünü yapan Alman THYSSEN, 
Hindistan MİTTAL, Japon NİPPON, Güney Kore Posco, Amerika Aksteel, firmaları öne çıkmaktadır.

> Birçok ülke geliştirmiş olduğu “GO” ürünlerinin verimliliğine göre enerji hatlarına verilen enerji kalitesi dikkate 
alınarak tüm işletmenin kayıplarını düzenlemektedir.
> Bu ürünlerin üretimi konusunda tüm dünya; USA, Japonya, Kore, Cin, Almanya, Hindistan, Rusya, UK, Çek 
Cumhuriyeti ve Brezilya devletlerine bağlıdır.
> İleri teknoloji ile çelik üretimi konusunda “GO ve NGO” en kapsamlı üretim hatlarından biridir.

Gelecekte Uzun ve Kısa Vadede Neler Yapılabilir:
Söz konusu ürünün Türkiye’de “Stratejik Ürün” olması dolayısıyla yerli üretimi için verilecek “Teşvik” imkanları ile 
yapılması halinde AB ile yapılan “Gümrük Birliği Anlaşması” kapsamında Türkiye ile (25 Temmuz 1996, Brüksel) 
tarihinde yapılan “Türkiye – Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması” kısaca (AKÇT) gereğince soruşturmaya 
tabi tutulmaktadır. Yani bu üretime “Teşvik” verilmesi halinde Türkiye’ye AB tarafından soruşturma açılarak “Ceza” 
uygulanmaktadır. Bu kurallar sonucunda Türkiye’nin önünde tek seçenek kalmaktadır. O da bu ürünün “Özel 
Sektör” tarafından “Teşvik” alınmadan üretilmesidir.

Erdoğan ÖKTEM / EMSAD
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İçinde bulunduğumuz süreçte “Verimliliği Yüksek, Kayıpları Az” olan “Silisyumlu Sac”ı yapan firmalar üretimin az 
olması dolayısıyla ürünlerini bir (1) yıl önceden kendilerinin koydukları ticari kurallara göre satmaktadırlar. Bu da 
bize bu sektöre yapılan yatırımın çok kısa sürede geri dönebileceğinin en iyi göstergesidir. 
Yukarıda yapılan kısa açıklamalar kapsamında Türkiye neler yapabilir? Bu yatırım, kendini kısa sürede geri 
kazandıracağı gibi, bölgede yaşanabilecek bir ürün kısıtlamasında hem Trafo ve Motor üretimlerini koruyacak 
hem de yakın ülkelerle olan güç birlikteliğini sağlayacaktır.

Mevcut İmkânlar;

Bu tesislerde en teknolojik kısım kaplama ve manyetik alan oluşturma bölümleridir. Kaplama teknolojisi konusunda 
en iyi diğer gelişmiş ülkeler ise Japonya, USA ve Almanya’dır. Bu ülkeler sözü edilen üretim konusunda know-
how vermekte ve mevcut tesislerini  satma konusunda oldukça dikkatli davranmakta ve teknoloji transferinde 
ciddi kısıtlamalara gitmektedir. Ancak; Türkiye büyük bir ülkedir. Hızla yükselen endüstriyel atakları ve ödeme 
kabiliyeti ile özellikle Alman THYSSEN ve Japon NİPPON firmalarından bu teknolojiyi satın alabileceği kanaatinde 
bulunulmaktadır.

Türkiye’nin Milli-Yerli ve Stratejik Ürünü

Silisyumlu Sac



Silisyumlu Sac Üretim Tesisinin Kurulacağı Bölge;
Bu tesisin enerji maliyetlerinin düşük olduğu ve direk deniz 
ulaşımına yakın bir alana kurulmalıdır.
Genelde konteynır içerisinde ithal edilen bu ürünler ülke içinde 
kullanılacağından yine başka ülkelere Konteyner içinde büyük 
miktarda da yurt dışına ihraç edilecektir.
Sonuç:
>> Bu tür bir üretim tesisi, ülkeye nitelikli çelik üretimi konusunda 
ciddi bir imkan sağlayacaktır.
>> Transformatör ve Motor üretiminde yaşanabilecek hammadde 
sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır.
>> Türkiye’nin yurt dışına satışlarını ihracatını artıracaktır.
>> Enerji politikamızı daha öngörülebilir ve verimli yapmamızı 
sağlayacaktır.
>> Daha düşük kayıplı çeliklere uygun maliyetler ile ulaşmamıza 
imkan sağlayacaktır.
>> Çevre ülkelerin bizler ile olan ilişkilerini güçlendirecektir.
>> 2017 yılında tüm üreticilerimiz ürettikleri tüm ürünleri satmış ve 
hedefledikleri fiyat artışını sağlamışlardır.
>> Kısıtlı da olsa işsizliğin azalmasına faydası olacaktır.
>> Türkiye, sanayinin ve ileri teknoloji ürün yapabilmenin “Alt 
Yapısını” oluşturacak “STARTEJİK” bir ürüne sahip olması için  bu 
yatırımın yapılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken yapılırsa Türkiye o 
kadar fazla “Katma Değeri Yüksek Ürün” yapacağı için de çok yönlü 
kazançlı çıkacaktır.

Sektörde yukarıdaki yatırımı tamamlayıcısı olacak ve geliştirecek 
diğer Deney Laboratuvarı Kompleksi (DLK) yatırımı:

Türkiye silisyumlu sac üretimine ilişkin yatırımını “Taç”landıracak ve 
bu yatırımı tamamlayacak olan ülkemizi de “Bilgi Toplumu” olmanın 
ilk adımlarında birini atacak olan diğer yatırım ise “Deney Laboratuvarı 
Kampüsü”  (DLK) dır. Diğer bir deyimle, Derneğimiz “Yüksek Güç 
Laboratuvarı” kurmayı da 2007 yılındaki 9 uncu Kalkınma Planı’na 
koydurmuş ise de ancak, “2018 Yatırım Programında” gerekli 
ödeneği alınmış ve ön çalışmaları da bu tarihte başlatılmıştır. 
Muhtemelen 2018 yılı sonunda proje çalışmaları tamamlanmış 
olacaktır. Bu Kampüsün yeri deniz kenarında ve bir liman arkasında 
olacak şekilde seçilmiştir. Söz konusu tesisin tam olarak faaliyete 
geçerek “Uluslararası Standartlarda Akredite Bir Laboratuvar” 
olacağı için Türkiye’den yurt dışına test için gidilmeyeceği gibi (her 
yılı kalkınma hızına bağlı olarak 15 ile 20 milyon USA Doları bedel 
de ödenmeyecektir) aksine yurt dışından Türkiye’ye testler için diğer 
ülkelerden firmalar gelecektir. 
Yukarıda ifade edilen yatırımların yapılması halinde, Türkiye hem 
Yüksek verimli ve düşük kayıplı “Silisyumlu Sac” üretecek ve hem de 
bu ürün ile de her türlü transformatör üretme ve  test etme imkanına 
sahip olacaktır. Bu yatırımların sonucunda, Türkiye bu sektörde 
rakiplerine nazaran çok öne çıkacaktır. Bu gelişme ise; Türkiye’nin 
bölgesinde sektörde “HUB” ülke olasını sağlayacak ve uygun fiyatlı 
Transformatör üretimi ve test yapmasından dolayı da “Dünya 
Markası” ürün yapan ülke olacaktır. 
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Ayrıca; Türkiye’nin komşu ülkeleri bu tür ürünleri 
kendi ülkelerinde yapım yerine çok kaliteli ve uygun 
fiyatlar dolayısıyla da tüm siparişlerini Türkiye’ye 
kayıracaklardır. Dolayısıyla da yukarıda sözü edilen her 
iki tesis de yıllar boyunca tam kapasite ile çalışacaktır.
Esasen söylenecek çok söz olmakla birlikte, şimdilik 
yukarıda sözü edilen iki sektörde; Türkiye’ye yön verecek 
olan bu iki yatırımında hiç vakit kaybetmeden yapılması 
ülkemizin en büyük kazanımlarından birisi olacaktır. 
Bu nedenle; karar vericilerin yukarıdaki açıklamalar 
doğrultusunda konuyu değerlendirerek gerekli adımları 
öncelikle atmaları en büyük dileğimizdir.
Yukarıdaki tüm görüşlerim; Bakanlıklar arası eski idare 
yapılanmayı yansıtmakta olup;  günümüzdeki talepler 
ise, yeni idari yapılanmalar tamamlandıkça oluşacaktır.

Son söz, “Enerjisini; Üretemeyen, 
iletemeyen ve dağıtamayan

ülke olamaz.”!!

Türkiye’nin Milli-Yerli ve Stratejik Ürünü

Silisyumlu Sac
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Küreselleşen ve sürekli değişen dünyada enerji ve proje konusunda yapılan analizler;
İnsanoğlunun çağlar boyu güzel sözler söyleyerek, söyledikleriyle de insanları etkilemeye önem verdikleri 
gerçeğinden hareketle, yaptıkları mesleki faaliyetlerle de sanat kurallarına uygun projeler üreterek ülkelerin 
kalkınması yanı sıra insanların müreffeh yaşam seviyelerine erişmesine katkılı olmayı da ön ilke edindikleri 
görülmektedir. 
Dünyadaki gelişmelerle birlikte enerji alanını küresel perspektiften seyredersek ülkemizi de içeren enerji 
politikalarının, uluslararası uzmanlarla ilmi açıdan görüşmeye açılmasının yanı sıra, konunun çeşitli yönleriyle 
değerlendirilerek, sonuç hakkında doğru olana karar verilmesi fikrini ön plana çıkarmaktadır.  
Gene benzer şekilde bu konuya proje üretimi tarzında yaklaşıldığında, yeni hazırlanacak olan projelerin fizibilite 
çalışmalarında oturuma açılması, konuyla ilgili çok yönlü leh ve aleyh de düşüncelerin beyin fırtınasıyla ortaya 
çıkarılarak, optimum çözümlü projeler üretilmesi efseldir.
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Bu düşüncelerden hareketle, elektrik projelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirilmesi 
söz konusu edilince de elektrik projelerinde kalite sözcüğünün tanımlanmasından önce,
Projeci / sahip arasındaki ilişkiyle, onay mercii malzeme seçimi arası ilişkilerden elektriksel 
cihazlar ve malzemelerin üretim teknoloji ve tarzlarına kadarki süreç değerlendirilmesi gerektiği 
görülmektedir.
Bu gerekçe yarınki projelerde yeni arayışları da beraberinde getireceği kaçınılmazı gerekli 
kılmaktadır. 
Önümüzdeki yıllar elektrik projelerinde proje dili olarak yeni bir sayfa açılması da zuhulen zaruret 
görülmektedir.  Yarınlar; elektrik mühendisliği açısından, gerek devlet okulları, gerekse özel 
okullar müfredatı açısından yeni gelişmeler beklediğini ortaya koymaktadır. 
Son yıllarda ülkemizde ve ülkelerde her yıl binlerce teknik eleman ve mühendis mezun olmasına 
rağmen bu arkadaşlarımızın birçoğunun elektrik proje çizimi bilgilerinden tamamı ile yoksun 
oldukları görülmektedir.
Konu yetmişli yıllarda teknik okullarda işlenen elektrik meslek resmi esasları seviyesinde 
bile sorumlu tutulmadığı, bu realitede yeni mezun arkadaşların elektrik sembolleri ve elektrik 
malzeme bilgileri hakkında da ciddi bir şekilde bilinçsiz kaldıkları ortadadır.
Ülkelerde ve ülkemizde elektrik mühendisliği başkaları tarafından hazırlanmış projeleri 
onaylamak gibi bir tanım almamalıdır.     
Ülkemizi yüzyıllar ileriye taşıyacak elektrik projelerinde gerçekten ileride handikaplar oluşacağı 
görülmektedir. 
Edinimler potansiyeli düşük teknik elemanlarla yarınki projelerde ulusal çalışmaların mortgage 
krizi benzeri bilgisayarlar içerisinde kaybolacağını göstermektedir. Bu durumda hazırlanan 
projeler uluslararası kriterlerde değerlendirmeye dahi giremeyeceğini ima etmektedir.
Projelerin, bilgisayarın yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi el ürünü şeklinde de çizilmesinin 
sistemden çıkarılmamasını faydalı buluyorum. 
Ülkemiz açısından teknik eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz 
gözükmektedir.
Bu eğilimler mesleki personelin kopyalama yerine öğrenme kabiliyetini tetikleyeceğinin yanı 
sıra da, ulusal ve uluslar arası konjonktür de elektrik projeleriyle ilgili yetişkin insan gücünü 
hazırlamak gibi faydalı unsurlar teşkil edeceğinden şüphem yoktur.
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Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı geliştirdiği ‘sanatsal 
iyilik’ kavramına bağlı kalarak, farklı sanatsal 
faaliyetler üzerinden, yoksul/yoksun/kimsesiz 
çocukların eğitimine dönük sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirmek için kurulmuştur. Seramik, 
resim, heykel, müzik, drama, sinema, fotoğrafçılık, 
görsel sanatlar, tiyatro, dans gibi farklı alanlardaki 
sanatsal faaliyetler vesilesiyle bağışçılarından 
aldığı desteği, düşük gelirli ailelerin çocuklarının 
gelişimi için fon oluşturmakta kullanmaktadır. Amaç 
çocuklar, vesilesi sanat, adı iyilik olan bu girişimde 
amacımız bizlere sonsuz bir enerji vermektedir. 
’Sanatsal İyilik’ kavramını pratiğin içinde geliştirip bir 
ekol haline getirmek için tüm gücümüzü sarf etmeye 
kararlıyız. ‘Sanatsal İyilik’ hali hazırda farklı başlıklarla 
zaten onlarca yıldır farklı ülkelerde uygulanmaktadır. 
Vakfımız sadece bu olguyu kavramsallaştırarak 
arkasından gelecek benzer vakıflar için model ve 
metot geliştirmek istemektedir. Aslında bizlerin 
hikayesi çok çok yıllar öncesine dayanmaktadır. 
Sizlere hikâyenin başından itibaren maceramızı 
anlatmak daha iyi olacak.



Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’mızın kurucusu EMRAH İNCİLİ
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Şöyle ki; kardeşimle bir hayalimiz vardı, on beş yıl önce falandı, fabrikanın gürültüsünden kaçıp dışardaki 
hammadde çuvallarının üzerine uzanmıştık. Abi, kardeş GÖKYÜZÜ’ ne bakarak koyun koyuna muhabbet 
ediyorduk. ‘Eee ne olacak peki para kazanınca’ dedik. Emre’m mühendis tabi, “el yapımı motosiklet ve 
klasik model araba üretmek istiyorum” demişti. “Ama Türkiye’deki en orijinal motosikletleri ve arabaları 
yapacağım. Yılda iki tane üreteceğim sonra tüm yıl yatacağım… Ya sen abi?”…”Ben hiç ama hiç çalış-
mayacağım, sırf sanat yapacağım, romanlar yazacağım, belki bir müzik aleti bile çalmayı becerebilirim. 
Sonsuza kadar borucu ( Canlar Boru’nun genel müdürü olarak 20. yılım geçmiş durumda bugün itiba-
riyle) kalamam. Milyonlarca sıradan insandan biri olarak ölemem...” Bir yaz günüydü, o bulutsuz gökyü-
zünde yıldızlar öyle bol, öyle mutlu görünüyorlardı ki birbirimize anlattıklarımıza bir an da olsa inandık.
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Çok zaman geçti, hayaller törpülendi. Kendi küçük hayallerimiz ülkenin zorlu yıllarıyla şekil değiştirdi. 
Sanatın tek başına yetmediği, bir iyilikle harmanlanması gerektiği fikri ağır basmaya başladı. Şimdi artık 
daha yetişkin hayalleri kuruyorduk... Önce bireysel çabalarla sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer 
aldık sonra yavaş yavaş vakıf kurma planları yapmaya başladık.

İçimizdeki iyilik yapma güdüsü o kadar yoğundu ki son 5-6 yılda beni, kardeşimi ve tüm ailemi bir gün 
ağaç dikerken, diğer gün çocuklara burs sağlarken, başka bir gün Anadolu’nun ücra köyündeki okula 
kitaplık yollarken bulabilirdiniz. Daha nice nice dillenmeyen iyilikler yapıyorduk, ruhlarımızı hafifletiyor-
duk. Ticaretin içinde yirmi yılımız geçmişti. Yorulan, yıpranan ruhlarımız her iyilikle iyileşiyordu. Müptela 
olmuştuk. Ne yapıyorsak en çok kendimiz için yapıyorduk. Tabi tüm bu yıllar içinde sanatçı olamayaca-
ğımı anladıysam da sanatsız bir hayatın da söz konusu olamayacağını biliyordum. Sanat mucizevi bir 
öğretmendi. Beni ben yapanlar arasında kim bilir kaç kitap, kaç şarkı, kaç şiir vardı... Sanat da iyilik kadar 
ruhumuzu beslemek için gerekliydi. Sanatın kendisine minnet borçluyduk.
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Düşünüyordum; niçin varım? Neden hala milyonlarca sıradan insandan farkım yok? 40 yaşıma gelirken 
tüm geçmişim, bugünüm ve yarınımla bu soruların artık doğruya en yakın cevaplarını hissedebiliyordum. 
Niçin varım ey GÖKYÜZÜ? Ne yapmalıyım? Cevapları hissediyordum; çocuk, sanat ve iyilik... Bir çocuk-
luk hayalinin gerçeğe en yakın hali Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı idi... Çocuk! Sanat! İyilik! Ve her birinin 
diğeriyle giriştiği sonsuz kombinasyonlar. Hayat bana aykırı olabilmenin acısını değil hazzını yaşatacak 
kadar sevecendi; bir çatı altında kurumsallaşıp sonunda vakfımızı kurabilme olanağına kavuştuk. Artık 
sanatsal faaliyetler yaparak bağışçılarımızdan vakfımıza destek isteyebilecek sonrasında da düşük gelirli 
ailelerin çocuklarının eğitimi ve gelişimi için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilecektik. 



Vakfımız şu an için bir ailenin desteğiyle var olmaya çabalıyor olsa da Türk toplumuna mal olana ka-
dar çalışması gerektiğinin farkındadır. Asıl olan vakfın kişilerden bağımsız olarak faaliyetlerine devam 
edebilmesi ve amaçlarını gerçekleştirebilmesidir. Vakfımız benzer kurumsal vakıflar gibi ülkesine mal 
olup kendi ayakları üzerinde duracaktır. Gökyüzü sadece ülkesiyle sınırlı kalacak bir sivil toplum kuruluşu 
olamaz, ülkesine mal olduktan sonra dünyada bilinen bir kuruluş haline gelmesi gerekmektedir. Dünyada 
projeleriyle, felsefesiyle ve amaçlarıyla alanında fark yaratmayı başarmış bir kuruluş olması gerekmekte-
dir. Biz inanıyoruz, başaracağız!

Kendi takımımızı kuruyorduk, kuruyoruz. İnsanlığın uygarlık mücadelesinde bizler de kendi takımımızla 
ter dökeceğiz. Bu yola tüm ömrümüzü adıyoruz. Çocuklarımızın çağdaş, bilimsel bir kavrayışla ağacı, 
hayvanı, insanı seven, ülkesine ve milletine faydalı olan, maddi dünyanın gereklerini bilen ama kölesi 
olmayan, ahlakın ahmağı değil sahibi olabilen, şiir okuyabilen, teknolojiyi seven, ailesine, arkadaşlarına ve 
büyüklerine saygılı, dostlarını çıkarlarına değişmeyen, Ata’sına minnettar, düşleri düşünceleri sorgulayan 
bireyler olması için gücümüzün yettiğince çaba sarf edeceğiz. Sanat vakıf destekçileri için gerekli, iyilik 
bizlerin ruhları için gerekli, çocuklar ülkenin geleceği için gerekli... Gereği neyse yapılacak! Kendimize 
inancımız tam...
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Hayatlarımız çocuklarımızın mutluluğunda gerçek anlamlarını bulacaktır. Çocuklarımızla büyük projeler 
gerçekleştireceğiz, iz bırakacağız...İz olacağız! Bizler dünyayı değiştirmeye gücü yetmemiş yetişkinler bu 
vakfın çatısı altında dünyayı değiştirebilecek çocuklara destek olacağız. Ne mutlu çocuklara destek olan-
lara! Ne mutlu iyi insanlara!

Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey..

Allah utandırmasın  
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Elektrik Panoları ile ilgili olarak yaptığımız imalatlarda insan sağlığı ve çevre duyarlılığı açısından üst 
düzey hizmet vermeye çalışıyoruz.

Aksiyon eksik olmayan bir sektör içerisindeyiz. Gün içerisinde bir sürü problemle baş etmenin yanı sıra 
sektörün zorlu koşullarında kalitemizden ödün vermemek adına ekstra çaba sarf ediyoruz. Mesleğimi 
seviyor ve tecrübelerimi mühendislik anlamında uygulayabildiğim bir yerde olmaktan büyük onur du-
yuyorum.

Evet biz Mühendisler üniversiteye girdiğimiz günden beri hep bir koşuşturmaca, hep bir aksiyon ha-
lindeyiz. Bu süreç benim gibi 20 yılını doldurmuş bir mühendis için hala devam ediyor. Kimi zaman 
ailemizden çok zaman ayırıyoruz işimize ve hep ön planda tutuyoruz.
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Mehmet AYTEMİR 

BBM Pano Mühendislik / Genel Koordinatör

Tüm bunları yaparken hafta sonunu yatarak geçirmek bana göre değil diyenlerdenim. Ülkemizde ve etra-
fımızda keşfetmediğimiz o kadar çok doğal güzellik var ki ben en az bir günümü bu keşiflere ayırıyorum.

Doğada olmak, yerlere oturmak, sulara girmek kısacası kirlenmek ve çocukluğuma dönmek işte bunlar 
benim bütün yorgunluğumu alıyor. Tüm bu faaliyetler esnasında bir çok dost edinmek en büyük kazan-
cım oldu.

Tüm meslektaşlarıma şiddetle öneriyorum ki hatta bu trekking faaliyetlerini ayda en az bir defa ETMD 
olarak yapalım isterim.
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Sonunda yıllardır özlemini duyduğumuz Brezilya seyahatimizi 
organize ediyoruz. Brezilya denilince akla ilk gelen şeylerin ba-
şında futbol, dünyaca ünlü Rio karnavalı, sambacı güzel kızlar, 
Rio plajları Copacabana ve Ipanema, Amazon ormanları ve kahve  
geliyor. Özellikle Rio Karnavalı’nı da ziyaret edebilmek için seya-
hatimizi Şubat ayına denk getiriyoruz. 

Yaklaşık 13,5 saat süren THY uçuşu ile Sao Paolo’ya iniyoruz. 
Aynı koltukta 13,5 saat inanılmaz bir işkence, o yüzden eğer acil 
çıkış kapısı alamıyorsanız bir iki gün öncesinden uykusuz kalmak 
en iyi çözüm, yoksa kitap okuyup film seyretmekle geçecek gibi 
değil.

Brezilya, hem yüzölçümü hem de 200 milyona varan nüfusu 
bakımından dünyanın beşinci büyük ülkesi. Brezilya ekonomi-
si dünyanın önde gelen büyük ekonomilerinden biri ve Brezilya 
Latin Amerika’nın en yüksek GDP’sine sahip, o yüzden Brezilya 
dünya ekonomisi için çok önemli bir yere sahip. Bu arada, her-
kesin düşündüğünün tersine Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro 
veya Sao Paolo değil, ülkenin daha merkezinde bulunan Brasilia 
şehri.

Brezilya’nın tarihi 1500’lü yıllara kadar gidiyor. O yıllara kadar 
koca ülkede sadece yerliler yaşarken, Portekizlilerin ülkeyi keş-
fetmesi ile Brezilya medeniyete kavuşuyor ve ülkede çok bulunan 
“pau brasil” ağacından yola çıkarak ülke Brezilya adını alıyor. 300 
yıl boyunca Portekizlilerin elinde kaldıktan sonra 7 Eylül 1822’de 
bağımsızlığına kavuşuyor. Son yıllarda Brezilya, her alanda dün-
yanın gelişmiş ülkeleri arasına girmiş olsa da, fakirlik ve ada-
letsiz gelir dağılımı ülkenin en büyük problemleri arasında yer 
alıyor. Buna rağmen Brezilya’lı insanlar hayattan zevk almayı bi-
len, mutlu ve eğlenceli, çok açık sözlü, arkadaş canlısı ve cömert 
insanlar olarak biliniyorlar. Sizi tam olarak tanıyana kadar, veya 
özel bir durumunuz yoksa, size en iyi arkadaşlarına davrandık-
ları gibi davranıyorlar. Brezilyalılar dünyanın en yardımsever ve 
misafirperver insanları olarak biliniyorlar ve özellikle yabancılara 
karşı çok ilgililer.

Brezilyalılar sizinle konuşurken çok yakın mesafe bırakarak ko-
nuşuyorlar, siz kaçmaya çalıştıkça onlar yaklaşıyorlar, konuştuk-
ları insana dokunmayı ve temas kurmayı çok seviyorlar. Bazen 
konuşurken kolunuza dokunabilir, elinizden tutabilirler veya 
omuzunuza el atabilirler, bu sadece onların size gösterdiği yakın 
ilgiyi temsil ediyor, sakın yanlış anlamayın.

Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
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Bununla birlikte, Brezilya’lılara ait bazı ilginç farklılıklar dikkat çekiyor. Örneğin Avrupa’da çok kulla-
nılan, baş parmağınızla işaret parmağınıza dokunarak yaptığınız “OK” işareti Brezilya’da çok ters bir 
anlama geliyor. Daha da ilginci, bizim Türkiye’de kullandığımız, baş parmağımızı işaret ve orta parma-
ğımızın arasından geçirerek yaptığımız  işaret Brezilya’da “iyi şans dilemek” anlamına geliyor. Haaa, 
bu arada, Brezilya’lılar kendilerinin İspanyolca konuştuklarının söylenmesine, hatta İspanya ile organik 
bir bağları veya tarihi olduğunun söylenmesine bile çok kızıyorlar. Adamlar Portekizce konuşuyor, 
İspanyolca değil...

Gelelim gezimizin duraklarına. Sao Paolo’dan başlayan gezimiz Manaus, Amazon ormanları ve Rio 
Karnavalı ile sona erecek.
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SAO PAOLO
Guarulhos Uluslararası Havalimanı’ndan ilk gördüğümüz taksiye binip otelimize doğru gidiyoruz. Taksiye 
yaklaşık 60 Reais ödüyoruz. 1 USD yaklaşık 3 Reais ediyor. Taksicilerin çoğu ingilizce bilmiyor, yarım 
yamalak anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Jardel, Alex de Souza, Lincoln, Roberto 
Carlos vs Brezilya’lı futbolcularımız sağolsun hemen kaynaşıyoruz taksici abiyle.

Sao Paolo, 16 milyona varan nüfusu ile Brezilya’nın en büyük şehri, ticari ve endüstriyel başkenti. Ha-
kikaten şehre ilk girdiğimizde ne dans eden insanlar, ne eğlenceli ortamlar, ne de plajlar görebiliyoruz. 
İnsanlar işine gücüne gidiyor, hummalı bir koşuşturmaca devam ediyor. Birçok gelişmekte olan ülkede 
olduğu gibi, sanırım Brezilya’nın ekonomisini döndüren, en çok vergi toplanan ve ülkenin çalışan şehri 
Sao Paolo; ama ülkenin nimetlerinden en çok faydalanan, ülkenin yiyip içip yatan şehri de Rio de Janeiro. 

Sao Paolo sokaklarında yatan çok sayıda evsiz görmek mümkün. Bir yanda zengin fabrikatörler Brezilya 
ekonomisini Sao Paolo’dan yönetirken, diğer taraftan kapitalizmin kurbanı olan binlerce evsiz Sao Paolo 
sokaklarında karton kutular üzerinde yatıyor. 

Sao Paolo’da sadece iki gece konaklayacağız, o yüzden uçağımız gece 20.30’da indiği için, pasaport kont-
rol, valiz, taksi, otel vs derken gece 23.00 gibi kendimizi Sao Paolo gecelerine atıyoruz. Şehrin en önemli 
barlarının ve eğlence mekanlarının bulunduğu Vila Madalena bölgesine gidiyoruz. Barlar sokağında ge-
zerken Praça diye bir barda birkaç bira eşliğinde çok güzel vakit geçiriyoruz. Bohemia diye bir biraları var, 
kesinlikle tavsiye ederim.



Mercado Municipal 
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Sabah erkenden kalkıp, meyve, kahve ve yumurtadan oluşan kahvaltımızı ediyoruz ve Sao Paolo’daki tek 
günümüzü dolu dolu yaşamak için yola koyuluyoruz. 

Sanılanın aksine Sao Paolo öyle turistik bir şehir değil, şehirde görülmeye değer yerlerin başında 1939 yı-
lında inşa edilmiş, 161 metre uzunluğunda olan, Sao Paolo eyalet bankasının genel merkezi olarak kuru-
lan, adını da oradan alan Brezilya’nın en yüksek binası Banespa var. Tabii biz Cumartesi orada olduğumuz 
için banka binasını bizim için hizmete açmadılar. Biz de diğer bir önemli ziyaret noktası olan 1933’te kuru-
lan, aklınıza gelebilecek her türlü yemek, meyve, kuruyemiş peynir vs bulabileceğiniz Mercado Municipal’i 
gezmeye gidiyoruz. Sadece gıda alışverişinin yanında bu pazarda karnavala hazırlık eşyaları da bulabili-
yorsunuz. Tam bizim gittiğimiz dönem karnaval öncesine denk geldiği için pazar ve etrafındaki sokaklar 
bizim Tahtakale gibi tıklım tıklım dolu. Sao Paolo’daki tek günümüzü de bitirdikten sonra akşama doğru 
16.30 uçağı ile dört saatlik bir uçuşla bu seyahatimin asıl amacı olan, heyecanla beklediğim Amazon 
Ormanlarını keşfetmek üzere Manaus’a geçiyoruz.
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Güney Amerika’nın yaklaşık 5,5 miyon km2 lik bir kısmını (7 tane Türkiye ediyor) kaplayan, dokuz ayrı 
ülkenin sınırları içerisinde bulunan, milyonlarca bitki ve hayvan türünü barındıran, dünyada kalan yağ-
mur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturan Amazon ormanlarının tam ortasında bulunan Manaus’a 
iniyoruz.

Amazonas eyaletinin başkenti olan Manaus, kauçuk ağacının keşfedildiği ve dünyaya ihraç edildiği yer 
olması sebebi ile 1800’lü yıllarda dünyanın en zengin şehriymiş. Bu zenginlik 1900’lü yıllarda her zaman 
olduğu gibi yine bir İngiliz’in kauçuk ağacını çalarak Malezya ve Endonezya’ya kaçırması ve orada da 
kauçuk yetiştirilmeye başlanması ile sona ermiş.

Seyahat öncesinde uzun araştırmalar sonunda bulduğum Manaus’lu rehberimiz Elso Lima, eşi ile birlikte 
bizi alıyor ve otelimize gitmek üzere limana doğru yol alıyoruz. Amazon içerisinde sivrisinek yoğunluğu 
ve sıtma tehlikesi olduğu için yanımızda götürdüğümüz sivrisinek ilaçlarını Elso’ya gösteriyorum, gülüm-
süyerek “Bunlar Türk sivrisinekleri için!” diyor ve tekneye bineceğimiz limandaki derme çatma barakadan 
“Andiroba” bitkisinden yapılan bir şişe yerel sivrisinek ilacı alıyoruz ve tekneye binerek Amazon nehrinin 
içerilerine doğru ilerliyoruz. 

MANAUS
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Neredeyse tüm Güney Amerika’yı besleyen, dünyanın en büyük nehri ve kendisinden sonra gelen en 
büyük 9 nehrin toplamından daha büyük olan Amazon’un uzunluğu 7.000 km civarında, esas genişliği 
5 km civarında ancak bu ana nehire bağlı 1.000 in üzerinde yan kol var bu kollar tüm kıtaya yayılıyor. 
Nehrin batı yönden çok yavaş bir şekilde gelen ve kirli kahverengi görünümündeki “Solimoes” isimli kolu 
ile, kuzey yönünden gelen ve adından da anlaşılacağı üzere  siyah renkli olan “Rio Negro” isimli kolu tam 
Manaus civarında birleşiyor ve uçsuz bucaksız Amazon nehri oluşuyor. Bu değişik renkteki kollar 20 km 
boyunca karışmadan yan yana akıp gidiyor ve kamp yolumuz üzerinde tam bu birleşme noktalarından 
geçerek bu doğa harikasına tanık oluyoruz.

Yaklaşık bir saat süren bir yolculuktan sonra ormanın içlerinde, nehrin yanında bulunan ve çadırlardan 
oluşan bir kampa varıyoruz. Çadırlarda klima yok, sadece vantilatörler var ve etraf börtü böcek dolu 
olduğu için mutlaka fermuarları kapalı tutun diye uyarıyorlar. Çadırımıza yerleşip, gerekli önlemleri alarak 
kamp restoranında tavuk, pilav ve tropikal meyvelerden oluşan akşam yemeğimizi yiyerek dinlenmeye 
çekiliyoruz. 

Sabah erkenden diğer turistlerle birlikte 5 kişilik bir kanoya binerek devasa ağaçların arasındaki kanallardan 
ormanın içlerine doğru bir gezintiye çıkıyoruz. Piranalarla dolu nehirde ilerlediğimiz günün menüsünde 
pirana avı, pembe yunuslar, balıkçılar, yağmur ormanları ve neredeyse imkansız olan anakonda ile 
karşılaşabilme hayalimiz  var. Ormanın içerisinde giderken etraftan kuşların, değişik böcek ve hayvanların, 
ağaçların biraz da ürpertici ama enfes seslerini duyabiliyorsunuz.  

AMAZON ORMANLARI
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Pirana Avı...

Ağaçların arasından ilerlerken Elso etraftaki bitki örtüsü 
ve hayvanlar hakkında bilgi veriyor. Biz etrafta olup biteni 
anlamaya çalışırken bir anda bizi susturmaya çalışıyor ve 
ileride bir ağacın üzerinde  bulunan dünyanın en tembel 
hayvanını bize işaret ediyor. Bir ağacın dalında günlerce 
hareket etmeden uyuyan bu hayvanlar sadece acıktıklarında 
harekete geçiyor ve dakikada en fazla  yarım metre kadar 
hareket ediyorlar. Doğaya en az zararı olan bu hayvanlar 
uykudan geriye kalan zamanlarından  etraftaki bitkilerle 
besleniyorlar. 

Kanomuzu biraz daha ileriye doğru sürerek sazlıkları yara yara 
bir bölgeye geliyoruz ve Elso burada pirana avlayabileceğimizi 
söylüyor. Amazon nehrinde yaklaşık  24 çeşit pirana olduğunu, 
bunların beş tanesinin etobur olduğunu söylüyor. Bir kamışın 
ucuna kalın bir misina, onun ucunda 15-20 cm lik çok ince 
bir çelik tel ve telin ucunda ise bir balık iğnesinden oluşan 
oltalarımızın ucuna tavuk parçaları takarak nehre daldırıyoruz. 
Oltayı atmamla birlikte saldırıya geçen piranaları görünce 
kanoya daha  bir sıkı sarılıyoruz. O gün öğlen yemeğimiz  için 
yaklaşık 8-10 tane pirana yakalıyoruz. 
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Timsah Avı...

Öğlen yemeğinden sonra biraz dinlenip kamptaki diğer turistlerle sohbet ederek akşam aktivitesini 
bekliyoruz. Bu gece yavru timsah yakalamayı ve mızrakla balık avlamayı öğreneceğiz. Elso’nun işareti 
ile yeniden kanolara biniyoruz, Elso bize sarı yağmurluklar veriyor ve gecenin karanlığında rutubetli 
amazonun derinliklerine doğru ilerliyoruz. Amazon’da akşamları hem yağmur hem de sivrisinek tehlikesine 
karşı uzun kollu elbiseler, uzun çoraplar ve bot giymek önemli. Amazon’daki timsahlara Cayman deniyor 
ve geceleri dinlenmeye geçtikleri için ya su kenarlarında veya sığ sularda dinlenmeye çekiliyorlar. Elso 
elindeki güçlü bir fener ile etrafı tarıyor ve yavru timsahların gözünden gelen yansımaları gördüğü anda 
motoru durduruyor. Sessiz bir şekilde timsahların olduğu yere doğru ilerliyoruz. Elso feneri ağzına alıp, 
ışığı timsahın gözüne tutarak ilerliyor ve yaklaştığı anda hızlı bir hareketle timsahı boynundan yakalayıp 
eline alıyor.

Yaklaşık bir metre uzunluğundaki bu timsah yavrusunu elime alıp hayvanın soğuk bedenini, kuyruğunu, 
gözündeki bakışları, dişlerinin keskinliğini incelemeye başlıyorum. Korkudan hayvanı nasıl sıktıysam 
gariban yavru sesini bile çıkaramıyor, sonra güvenli bir şekilde Elso’ya teslim ediyorum.
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Mızrakla Balık Avı...

Bunun gibi birkaç timsah yavrusu yakaladıktan sonra mızrakla balık avlamaya gidiyoruz. Elso kanoyu 
Amazon’un daha berrak ve kumlu sahillerinin olduğu yere doğru sürüyor. Balıklar geceleri daha güvenli 
buldukları bu sığ sularda dinlenmeye çekiliyorlar ama nereden bilsinler 3-5 Avrupa’lı gelip, onlar 
uykudayken haince onları avlayacak? Elso kanoyu kendi haline bırakıp elindeki fenerle suyun içini taramaya 
başlıyor. İrice bir balığı uyku halinde gördüğünde ise sessizce yaklaşıp elindeki mızrağı fırlatarak balığı 
avlıyor. Yaklaşık yarım saat boyunca devam eden bu balık avından sonra yakaladığımız balıkları da alarak 
kampa dönüyoruz. Akşam nehir kenarında bira ve yemek eşliğinde diğer turistlerle sohbete başlıyor ve  
neredeyse tamamı nehirde geçecek olan ertesi günü konuşmaya dalıyoruz.
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Yağmur ormanlarında yürüyüş...

Ertesi sabah hava aydınlanmadan bir tekneye binerek Amazon’un geniş bir kısmına gidiyor ve güneşin 
doğuşuna şahit oluyoruz. Elso bizi bugün yağmur ormanlarının içlerine götürecek. Yaklaşık yarım saat 
sonra sazlıkları yararak giden teknemiz kıyıya yanaşıyor. Elso bize sessiz olmamızı, nasıl yürümemiz 
gerektiğini, ormandaki hayvanları ve olabilecekleri anlatarak dikkatli olmamızı söylüyor. Ona ve 
elinde bulunan büyükçe bir bıçağa güvenerek yağmur ormanlarının içine dalıyoruz. Benim ayağımda 
Himalayar’da giydiğim bot, çift kat çorap, uzun kollular, şapkalar, her yerimde iğrenç sinek ilacının kokusu 
var ama burada dikkatli olmak zorundasınız. Elso elindeki bıçak ile dalları yararak ilerlerken bize yüzlerce 
yıllık ağaçları, karınca yuvalarını, zehirli kurbağaları, ormanın içerisindeki ilginç bitki ve hayvan türlerini 
ve hangi hastalıklara iyi geldiklerini anlatıyor. Bir kauçuk ağacı üzerinde yarık açarak kauçuk sıvısının 
nasıl elde edildiğini gösteriyor. Ormanın içerisinde milyonlarca sivrisineğin arasında, dünyanın en büyük 
bitki ve hayvan çeşitliliğinin olduğu Amazon yağmur ormanlarına giriyoruz. Bir an kendimi National 
Geographic izliyor gibi hissediyorum ama tüm bunları bizzat tecrübe etmek tarif edilemez bir duygu. 
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Tarantula avı...

Bir süre sonra Elso bir ağacın yanında duruyor ve eli ile ağacın altındaki bir deliği işaret ediyor. Koca 
ormanda nasıl gördü, nereden buldu bilmiyorum ama bunun tarantula yuvası olduğunu ve içindeki 
tarantulayı birazdan dışarı çıkartacağını söyleyince bizi bir telaş alıyor. Ormanın bu örümceklerle dolu 
olduğunu söyleyince telaşımız biraz daha artıyor. Boyları 30 cm ye kadar olan bu hayvanlar geceleri 
avlanmayı seviyor. Tarantula ismi güney İtalya’daki Taranto kasabasında bulunan gerçek bir örümcekten 
geliyormuş. Elso bize, tarantulaların kuş, fare, yılan vb hayvanları sokarak paralize ettikten sonra 
üzerlerine bir sıvı salgılayarak eritip sıvı hale getirdikten sonra emerek tükettiğini söyleyince korkumuz 
biraz daha artıyor. Yuvanın yarım metre arkasından elindeki sopayı toprağın içine doğru sokarak yuvanın 
derinliklerindeki tarantulayı rahatsız ediyor ve bir süre sonra hayvan kaçmak üzere yuvanın ağzına doğru 
geliyor. Yuvadan çıkan tarantulayı sopa ile durduran Elso hayvanı kafasının yanlarından yakalayarak 
eline alıp, hayvanın ağzına ince bir kamış götürerek tarantulanın dişlerinin kamışa girmesini ve zehrini 
boşaltmasını bize gösteriyor. O gece nasıl uyuyacağımızı düşünerek fotoğraflar çekiyor ve bir an önce 
oradan uzaklaşmak istiyoruz. Televizyonda timsahların, anakondaların, jaguarların ve binlerce zehirli 
hayvanın kol gezdiği Amazon’u seyrederken çok rahat ama burada dalların arasından geçerek ormanın 
derinliklerine ilerlemek gerçekten insanın içini ürpertiyor. Ormanda yaptığımız gezintinin sonunda kıyıya 
dönerek teknemize biniyoruz.

Pembe yunuslar...

Teknemiz nehirde ilerlerken sadece Amazon nehrinde bulunan pembe renkli yunusları görme fırsatını 
yakalıyoruz. Bu tatlı su yunusları sadece bu bölgede yaşıyor ve şekilleri de deniz yunuslarına göre farklılık 
gösteriyor. Dünyanın en çok bitki ve hayvan çeşitliliğinin bulunduğu bu nehrin tabanında bulunan bitkiler 
ve balıklarla beslenen bu yunusların çok küçük gözleri var ama zaten Amazon’da görüş mesafesi kötü 
olduğu için görmeye ihtiyaçları yok, ancak kafalarının önünde bulunan çıkıntıdaki duyargaları sayesinde 
yönlerini çok iyi tayin edebiliyorlar. Yunuslara çok fazla yanaşamıyoruz ama uzaktan görme ve birkaç poz 
fotoğraf çekme şansını yakalıyoruz.
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Amazon yağmurları...

Yunusları bırakıp kampa doğru harekete geçiyoruz. Nehirde yüzen dubaların üzerine kurulmuş barakalarda 
zoraki bir şekilde yaşayan 4-5 çocuklu ailelerin yaşantılarına tanık oluyoruz. Bu dubalar, dolayısı ile bu 
insanların evleri nehirle birlikte hareket ediyor. Nehrin üzerinde dubalara kurulmuş olan benzin istasyonları, 
marketler, hatta bir okul bile var. İnsanların tüm hayatı bu nehir  üzerinde geçiyor. Elso bize yüzen bir 
banka bile olduğunu, nehrin iç kısımlarındaki yerleşim alanlarına giderek hizmet verdiğini söylüyor.

Bu insanların nasıl bir hayat yaşadığını tartışarak ilerlerken Elso büyük bir yağmur bulutunun yanaştığını ve 
yağmurluklarımızı giymemiz gerektiğini söylüyor. Biz tam yağmurlukları giyip kameralarımızı korumaya 
alırken hayatımda görmediğim bir yağmur başlıyor. İnanılmaz bir yoğunlukta, değil bardak sanki kovadan 
boşalırcasına yağıyor. Bizim inşaatlarda giyilen sarı renkli kalın yağmurluk sırtımda olmasına rağmen, 
düşen yağmur damlaları canımı acıtıyor, o derece ağır bir  yağmur. Teknemizin motoru yağmura ve nehrin 
akışına karşı koyamayınca acilen ilk gördüğümüz sığınma yerine bağlamak zorunda kalıyoruz. Tekneyi 
bağlayıp hızlıca yukarıda bulunan, yaşlıca bir amcanın belli ki aylardır yapmaya çalıştığı ahşaptan bir ev 
inşaatına sığınıyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar orada meşhur Amazon yağmurlarını ve az önce gördüğümüz 
dubalardaki evlerin yağmur yüzünden nasıl sürüklendiklerini izliyoruz. Yağmur dindikten sonra teknemize 
binerek kampa gidiyor, akşam yemeği sonrası bavullarımızı toplayarak Elso ile vedalaşıyor ve gece 00.05 
uçağı ile Rio Karnavalı’nı izlemek üzere Rio De Janeiro’ya doğru yola çıkıyoruz.



86

Yazı ve fotoğraflar: Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü



87

www.yavuzturk.com

Rio De Janeiro...

Sabahın erken saatlerinde, Portekiz’lilerin 1502 yılının Ocak ayında keşfettiği 
için “Ocak Nehri” anlamına gelen “Rio de Janeiro” adını verdikleri Rio’ya 
varıyoruz. Brezilya’nın başkenti Brasilia olmasına rağmen neredeyse 
tüm dünya Rio’nun Brezilya’nın başkenti olduğunu düşünür. Muhteşem  
Guanabara Körfezi’nin doğal güzelliği sayesinde dünya harikası bir şehir 
haline gelmiş olan Rio de Janerio’ya gidilecek en güzel zaman kuşkusuz 
karnaval zamanı. Biz 16 Şubat’ta, yani karnavala tam iki gün kala Rio’ya 
varıyoruz. Karnavalın finali 18 Şubat’ta olmasına rağmen bu hafta her gece 
farklı caddelerde karnaval eğlenceleri var, o yüzden tam zamanında şehre 
geliyoruz. 
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Copacabana, Ipanema, Leblon plajları...

Rio de Janerio, doğasıyla büyüleyen bir şehir ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da gelir 
dağılımı adaletsizliği ve çarpık kentleşme, dolayısı ile yüksek suç oranı söz konusu. Bir tarafta Atlas 
Okyanusu’na bakan sahil kesiminde, meşhur Copacabana, Ipanema ve Leblon plajlarının etrafında 
bulunan lüks hayat, diğer tarafta ise “favela” adı verilen gecekondu mahallelerindeki yokluk ve sefalet 
içinde yaşayan insanların hayata tutunma coşkusu insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Yoksulluk bu 
derece had safhada olunca tüm turistler takı, telefon, kamera, saat vs değerli eşyaları göz önünde 
bulundurmamaları konusunda uyarılıyor, tedbirli olmakta fayda var.

Brezilya demek samba, eğlence, futbol ve plaj demek. Dolayısı ile Rio’luların hayatı bu üç plajın etrafında 
geçiyor. Yoksul halkın elinde sadece futbol, samba ve eğlence kalmış, bunu da en iyi plajlarda yapabiliyorlar, 
o yüzden plajlar halka ücretsiz. Eğer aklınızda sakin, huzur dolu, temiz ve Adriana Lima gibi modellerle 
dolu bir plaj varsa unutun, bu plajlar bizim halk plajlarını bile aratır derecede kalabalık, iğne atacak yer yok 
ve denizi de kumlu ve dalgalı. Kumsalın hemen dışında  bulunan meşhur yürüyüş yolunda gezen ve spor 
yapan gençler, sahil kenarlarındaki cafelerde kendi kendine yarattığı müzik ve samba coşkusu ile hayat 
bulan insanlar mutlaka görmeye değer.

Bu plajlarda akşamları kurulan pazarlara uğrayıp alışveriş yapmak gerçekten çok keyifli oluyor. Bir taraftan 
ucuz ve hesaplı alışveriş yaparken diğer taraftan sahildeki kafelere uğrayıp okyanusa karşı Brezilya’ya özel 
Caiprinha’yı yudumlarken etrafta samba yapan güzel kızları seyretmeye doyum olmuyor.
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Churrascaria’da Rodizio...

Brezilya’nın en önemli yemek kültürlerinden birisi Churrascaria 
restoranlarından birinde Rodizio stili et ziyafeti çekmek. Her 
ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışan ve et tüketmeyen birisi 
olsam da buralara kadar gelmişken bu deneyimi kaçırmak 
istemedim. Copacabana sahilindeki onlarca güzel restoranın 
arasından Carretao isimli restorana girdik.

Restoran girişte 20-25 Euro kadar bir ödeme yapıyorsunuz, 
size masanızı gösteriyorlar. Herkese, bir tarafı kırmızı renkli ve 
“Nao, Obrigado – Hayır, Teşekkürler” yazan, diğer tarafı ise 
yeşil renkli ve “Sim, Por Favor – Evet, Lütfen” yazan yuvarlak 
bir kart veriyorlar. Restoranın ortasında mezeler, salatalar, 
deniz  ürünleri ve tatlıların olduğu açık büfe bir bar var ama 
biz önce etleri tatmak istiyoruz. Kartlarımızın yeşil kısmını 
masanın üzerine koyuyoruz ve ilk garson elinde kocaman 
bir şiş ve et parçası ile geliyor. Bize hayvanın cinsini (domuz, 
kuzu, dana, bufalo, tavuk vs) ve etin hayvanın  neresinden 
alındığını söylüyor. Biz kimseyi geri çevirmeden hepsini 
tatmak istiyoruz ama bu garsonların sonu gelmiyor. Yaklaşık 
bir saat boyunca her gelen etten bir parça tadıyoruz. Tavuktan 
domuza, kaburgadan bonfileye  kadar her eti öylesine güzel 
pişirmişler ki, bu fiyata bu kadar güzel et yiyeceğimi tahmin 
edemezdim. Artık yiyecek yeriniz kalmayınca kartın kırmızı 
kısmını çevirip masaya koyuyorsunuz ve bunu gören 
garsonlar artık uğramıyor. Mutlaka deneyimlenmesi gereken 
bir lezzet ama fazla kaçırmamak lazım. Daha fazla mide fesadı 
geçirmeden restorandan ayrılıp en yakın sokaktaki karnaval 
eğlencesine gidiyoruz. Rio karnaval zamanı 24 saat ayakta 
ve plaj partilerinden, sokak danslarına, diskolardan sosyetik 
eğlence mekanlarına kadar her zevke uygun bir eğlencesi var.

Corcovado – Christ the Redeemer...

Ertesi sabah Rio’nun mutlaka görülmesi gereken yerlerinden 
birisi olan ve 710 metre yüksekliğindeki Corcovado tepesinde 
bulunan “Christ the Redeemer” heykeline gidiyoruz. Beton ve 
sabun taşından yapılmış olan, 1.145 ton ağırlığındaki ve 30 
metre yüksekliğindeki bu İsa heykeline çıkmak için şehirden 
yaklaşık 20 dakikalık bir tren yolculuğu ve sonrasında ise 
yüzlerce merdiven tırmanarak tepeye ulaşıyoruz. Tepede İsa 
heykeli kollarını Rio’ya açmış olarak bizi ve  tabii ki yanımızdaki 
yüzlerce turisti de karşılıyor. Ufacık bir tepede yüzlerce turistle 
aynı anda, bulutların arasındaki devasa bir heykeli kadraja 
sığdırmak için çeşitli akrobasi hareketleri yapıyoruz, heykel 
çok büyük ve fotoğraf çekecek alan çok ufak ama yine de 
birkaç poz almayı başarıyoruz. Sonrasında ise Rio’nun baş 
döndürücü panaromik manzarasının tadını çıkartıyoruz. 



92

Yazı ve fotoğraflar: Tamer YAVUZTÜRK
Prysmian Group - Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü



93

www.yavuzturk.com

Sugar Loaf tepesi ...

Corcovado tepesine göre daha doğuda, 
Guanabara körfezinin tam girişinde yer 
alan Sugarloaf Dağı  iki ayrı tepeden 
oluşuyor,  ilk olarak taksi ile dağın 
eteğindeki teleferik istasyonuna gelip 
oradan teleferikle Sugar Loaf‘a varıyoruz.  
Deniz seviyesinde 395 metre yükseklikte 
muhteşem bir manzaraya sahip. Buradan 
kuş bakışı Rio’yu, muhteşem plajları, 
Atlantik Okyanusu’nu ve diğer taraftaki İsa 
heykelini seyretmek çok keyifli...

Favelalar...

Rio’nun fakir halkının yoksulluk içinde 
yaşadığı, bir zamanlar polislerin bile 
giremediği ancak şimdilerde özel güvenlik 
güçlerinin hakimiyetinde olan dillere destan 
gecekondu mahallelerine Favela deniyor. 
Bu favelalardan Brezilya’nın her şehrinde 
var. Biz Copacabana’dan bir tur firması 
ile anlaşarak, yanımızda silahlı bir şöförle 
birlikte Rocinha favelasını ziyaret ediyoruz. 
Doğru düzgün altyapı veya belediyeceilik 
hizmeti olmayan bu yoksul mahallelerde 
Rio halkının yaklaşık %30’u yaşıyor. 
Eskiden tüm uyuşturucu ve silah ticareti, 
çocuk hırsızlığı gibi aklınıza gelebilecek 
her türlü suç buralarda işleniyormuş, hatta 
buralarda yaşayan bazı mafya babaları ve 
uyuşturucu baronlarının bodrum katlardaki 
timsahlarını kurbanları ile beslediği ve bu 
sayede hiç iz bırakmadıkları söyleniyormuş. 
Devlet buralara müdahele edemeyince 
her türlü toplumsal ihtiyaçlar bu mafyalar 
tarafında yerine getirilmeye çalışılıyormuş. 
Şimdilerde favelalar kontrol altında ve hatta 
kontrollü  turistik geziler düzenleniyor. 
Taksi ile geldiğimiz Rocinha favelasının 
girişinde bir güvenlik kontrolünden 
geçiyoruz ve buradan sonra favelanın 
tepelerine motorsiklet ile ulaşıyoruz. 
Tepede gerçekten yoksulluk hakim ama 
hayat devam ediyor. Sokaklarda dükkanlar 
ve marketler açık. Hatta sahilde çok 
pahalıya gördüğüm Havainas terliklerini 
burada çok ucuza görünce bir çift 
alıyorum. Favelanın tepesinde akşamları 
eğlenceler düzenleniyor ve inanılmaz bir 
şehir manzarası var.
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Rio Karnavalı...

Rio Karnavalı her yıl Şubat sonu Mart başında, ama Hristiyanlık’ta önemli bir yeri olan “Ash Wednesday 
(Kül Çarşambası)” na göre tayin edilen bir güne denk geliyor. Hristiyanlar bu günle başlayan 40 günlük 
bir perhize giriyorlar ve bunun bitişini çılgınca bir karnaval ile kutluyorlar. Samba okulları yıl boyu 
karnavala hazırlanıyor, son iki hafta Rio sokaklarında geçiş provaları yapıyor ve kazanan okullar en son 
Sambodromo adını verdikleri yerde şampiyonlar geçidine katılıyorlar. Eskiden sambodromo yokmuş ve 
tüm karnaval sokaklarda yapılıyormuş ancak Rio’da suç oranı yüksek olduğu için turistlerin de güvenliği 
nedeniyle 1984 yılında son gece için Sambodromo’yu inşa etmişler. Bu iki haftada hayat duruyor. Rio’nun 
en zenginlerinden tutun, sefalet içindeki favelalarda yaşayanlara kadar herkes karnavalın tadını çıkartmaya 
çalışıyor. O yoksulluktaki insanlar yemeyip içmeyip karnaval için para biriktirip bu muhteşem kostümleri 
ve ihtişamlı gösterileri yaratıyor ve yıllarca haberlerde izlediğimiz dillere destan Rio Karnaval geçişine 
canlı tanık oluyorum, gerçekten harcanan emeğe, yaratılan sanata ve sergilenen inanılmaz gösteriye 
hayran olmamak mümkün değil.
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www.yavuzturk.com

Sambodromo’daki gösteri yaklaşık 12 saat sürüyor, her okulun geçişi yaklaşık yarım saat sürüyor, o 
yüzden bütün dans okullarını tek tek seyretmek bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. O yüzden, eğer biletiniz 
varsa, gösterinin ortalarında giriş yapıp 7-8 okulun geçişini seyretmek o heyecanı tadabilmek için yeterli 
olabiliyor. Biz de gecenin ilerleyen saatlerinde Sambodromo’yu terkedip Rio sokaklarındaki yerimizi 
alıyoruz. Ertesi gün öğlene doğru uyanıp, hızlıca birşeyler atıştırıp, tekrar Sao Paolo üzerinden İstanbul’a 
doğru dönüş yolumuza koyuluyoruz. 

Amazon’un büyüklüğü ve muhteşem yaşam döngüsü; Rio’daki futbol, samba ve eğlence aşkı; canayakın 
ve cömert insanları; hayat dolu plajların yansıttığı enerji, karnavallardaki latin kanı taşıyan mutlu 
insanlar, sokak partilerindeki renkli yüzler, favelalarda yaşayan yoksul insanların her şeye rağmen 
yaşama bağlılıkları, dünyaca ünlü kahve, tapioka, tropikal meyveler, brezilya fıstığı, rodizio ve caiprinha 
derken hayatıma birçok ilki katan, içerisinde dünyanın en büyük ormanlarını, nehirlerini, karnavallarını, 
stadyumlarını, gecekondularını, partilerini ve plajlarını barındıran Brezilya’nın seyahatlerim arasındaki  
yeri her zaman farklı olacak.

Şubat 2012
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Şiddetli bir sis ve lodos olan havada Kartal’dan Yalova’ya geçiyorduk. Deniz 
otobüsü koca denizde bir fıstık kabuğu gibi inip kalkıyordu. Büyük dalgalar ne-
redeyse deniz otobüsünün üzerinden aşıyordu. Yolcuların hemen hemen hepsi 
olumsuz havadan ve yarattığı korkudan söz ediyorlardı. Hatta yolculardan bir 
kısmı duaya bile başlamıştı. 

İşlerim nedeniyle sık sık Yalova’ya gittiğimden deniz otobüsü ile seyahat en büyük zevklerimden 
biridir. Oturur oturmaz bir kahve söyler ve yol boyunca kesintisiz kitap okurum. Bu kez etrafımdaki 
endişe benim de huzurumu kaçırmıştı. Herkes öyle büyük bir korku ve endişe içinde birbirini etkili-
yordu ki, artık can yeleklerinin yeri ve sayısı bile konuşulmaya başlanmıştı. O sırada, cam kenarında 
oturan ve büyüklerin yarattığı endişeye önem vermeden dışarıyı seyreden küçük oğlum, sisin arka-
sında ışıldamaya çalışan güneşi gösterdi. “Görüyor musun baba, siste, güneşin binaları okşamaya 
çalışması ne kadar güzel” dedi. Biz korkular içindeyken o, kendini korkuya ve endişeye kaptırmamış, 
güzelliği bulup çıkartmıştı. Deniz otobüsü Yalova’ya varıncaya kadar da sisle ve güneşle oynadı, 
eğlendi. Korkunun zerresini dahi duymadı.

Yalova’ya geldikten sonra deniz otobüsünde içemediğim kahvemi içerken düşünmeye başladım. 
Yıllardan beri Kartal-Yalova arası sefer yapılır, önemli bir kaza duyulmamıştır. 1950’li yıllarda lodos 
nedeniyle Körfez’de bir yolcu vapuru batmıştı. O vapur 1930’ların yapımıydı. Oysaki bizim deniz 
otobüsü 2000 model ve teknolojinin tüm olanaklarıyla her türlü hava koşullarına karşı korunmuş 
bir araçtı.

Sisin Arkasındaki Güneş
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Radarı, kızakları, dalgalara dayanıklılığı ile her 
şeyi mükemmel olan bir tekneydi. Sıfır riskle 
gidiyorduk fakat inanılmaz bir korku içindeydik. 
Hiçbir tehlike olasılığı bulunmayan bir olay, bir 
saatlik yolculuğumuzu ve yarattığı stresle de gü-
nümüzün geri kalan bölümünü berbat etmişti. 
  Bir psikolog, kaygılar içinde mutsuz yaşayan 
iş adamı hastasının kaygılarını analiz etmeye ka-
rar verir. Hastanın kaygı ve korkularından yüzde 
kırkının uzak olasılıklar olduğunu, yüzde otuzu-
nun artık değiştirilme olanağı bulunmayan geç-
miş kararlarla ilgili olduğunu, yüzde on ikisinin 
başkalarının çok önemli olmayan eleştirilerinden 
kaynaklandığını, yüzde onunun sağlık, yalnızca 
yüzde sekizinin gerçek nedenlerden kaynaklan-
dığını görür. Demek ki mutsuzluk kaynağı olan 
korku, endişe ve kaygılarımızın yalnızca yüzde 
on sekizi gerçekten kaygı oluşturabilecek şeyler-
den oluşuyor.

  Bizler çoğu kez ufak şeyleri büyütür, ilerde kor-
kunç şeyler olacak diye kafamızda senaryolar 
üretiriz. Genelde de yanılırız. Oysaki, sakin kalıp 
çeşitli olasılıklara kapımızı açık tutabilirsek her 
şey yoluna girer. Yaşamımıza olumsuzlukları biz 
kendimiz katarız. Aklımızda olumsuz bir düşün-
ce oluştuğu zaman, o yalnızca bir düşüncedir. 
Hiçbir zaman canımızı yakamaz. Fakat biz, bu 
olumsuz düşünceyi kafamızda, fazla atıp tutar, 
fazla önem verirsek, mutsuzluğumuza da karar 
vermiş oluruz. Korku, endişe, kaygı kartopu 
gibidir. Kafamızda ne kadar çok atıp tutarsak o 
kadar çok korku, endişe ve kaygı çağrıştırırız. 
Yaşamımız olumsuz düşüncelere her gün biraz 
daha fazla esir olur. Eğer hiç kafamızda yaşat-
maz, ürediği anda dışarı atarsak, yerlerini hemen 
huzur, sevinç ve mutluluk doldurur. 
Birçok insan her gün ufak şeyleri büyütüp kay-
gı ve endişeler üretiyor. Oysaki huzur, sakin ol-
makta ve fırtınalar arasında dahi sisin arkasında-
ki güneşin güzelliğini görebilmektedir. 

İnal Aydınoğlu kimdir?
İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir eko-
nomist ve işadamıdır. 1978 yılında başladığı 
gönüllülük yolculuğunda bulduğu coşku, 
sevinç ve mutluluğu başka insanlarla pay-
laşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete 
ve dergilerde yazılar yazmakta, televizyon 
programları yapmakta, kurslar, seminerler,  
konferanslar vermektedir. 

Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversite-
lerde 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 Üzeri-
ne, Özgür Yaşam Üzerine, Karşılıksız “Bir 
Gönüllü Yolculuğu”, Gönüllülük “İnsanlık ve 
Mutluluk Yolu”, Sevgi Liderliği “Gönüllülükte 
Başarı Yolu”, İçsel Yaşam Üzerine, “Ruhsal 
Değerlerimizin Aydınlığında” İyi Yaşamak 
olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış
13 kitabı bulunmaktadır.
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Reklam İndeksi
AE Arma-Elektropanç 5

Anel Group 3

Alimar 29

BTS Arka Kapak İçi

EAE Elektroteknik 1

EAE Elektrik Arka Kapak 

EEC Ön Kapak İçi - 31

ElektrikPort 96-97

ETMD 9 - 13 - 41 

Legrand 7

Mısırlıoğulları Grubu 33

Trio Kablo 73

WIN EURASIA 6



İyi Mühendislik, Doğru Çözüm

Hyatt Regency Taşkent

Quasar İstanbul

Argos in Cappadocia

Vestel City Manisa

Bakü Olimpiyat Stadı - Azerbaycan

Koç Üniversitesi Hastanesi

Capitol Vista Ankara

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri  

• Bina Otomasyon, Yangın, Güvenlik, Geçiş Kontrol, 
CCTV, Seslendirme ve diğer bina zayıf akım sistemleri
entegrasyonunda deneyimli sistem firması

• Dünya çapında tanınmış, sertifikalı ürünler

• Standartlara uygun tasarım ve uygulama

• 35 yıllık projelendirme ve uygulama deneyimi

• Geniş ve uzman kadro, güçlü satış sonrası bakım ve 
servis desteği

Referanslarımızı isteyiniz.

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Tel: (0212) 320 1626 Fax: (0212) 320 1636 E-mail: ebks@eec.com.tr Web: eec.com.tr

Akıllı Binalar için Komple Çözümler
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