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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

EEC Çözüm Demektir. 

Her tip ve büyüklükte tüm projeleriniz için 
• EN54-16 sertifikalı modüler yapı 
• Sınırsız genişleme kapasitesi 
• 100V dijital amplifikatörler 
• Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojisi 
• Class-A ve Class-B hoparlör kablolaması  
• Dağıtılmış IP altyapısı ile arıza denetimli çalışma 
• Üstün ses kalitesi, yüksek anlaşılabilirlik 
• EN54-24 onaylı hoparlörler 
• Küçük sistemler için kompakt çözümler  
• Yangın alarm ve bina yönetim sistemleri ile 

entegrasyon 
• Entegre Merkezi Saat Sistemleri 

50 yıldır İsviçre’de tasarlanıp üretilen G+M Elektronik seslendirme, acil anons ve merkezi saat sistemleriyle 
ihtiyacınıza özel çözümler sunuyoruz. Yüksek ses kaliteli, dijital ve network tabanlı G+M profesyonel 
seslendirme ve EN54 onaylı acil anons sistemlerine EEC güvencesiyle sahip olmak için bizi arayın.
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Değerli Okurlarımız,

Bu sayımızda büyük bir heyecan ve özlemle hazırlandığımız gecemizin özel görsellerine yer vermek istedik. 
Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda derneğimiz, Bursa’ da verimli bir organizasyon gerçekleştirdi. Yine 
derneğimiz Antalya EIF ve WIN Eurasia Fuarlarında yer aldı. Detaylarını sayımızda bulabileceksiniz.

Etkinliklerimize yer verdiğimiz 99. Sayımızda aramıza yeni katılan üyelerimizi de sizlere tanıtmaya devam 
ettik.

Bu sayı son bölümleri olan Sayın Tamer YAVUZTÜRK’ ün ‘’Afrika Gezisi’’ makalesini ve ABB nin değerli 
yöneticilerinin kaleme aldığı teknik makalesini de okuma fırsatı bulacaksınız.

Önümüzde çok önemli bir sayı var, ilk sayıdan bugüne kadar olan sayıları düşündüğümüzde 100. Sayı için 
heyecan duyuyor olduğumuzu paylaşmak isterim. Bu vesile ile dergimiz için yeni bir dönem olarak düşünmek 
yerinde olacaktır. Yeni yılda yeni sayılarda dergimizde görmek istedikleriniz, takip etmek istediğiniz konular 
ile ilgili önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle.

Saygılarımla.

Nevlan BİLİR
Editör
nevlan.bilir@etmd.org.tr

Editör

EDITÖRÜN KALEMINDEN
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Başkandan

Mustafa CEMALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
mustafa.cemaloglu@etmd.org.tr

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Kıymetli Meslektaşlarım,

Dünyaya göre normal, insanoğluna göre değişik, tuhaf, yeni şeyler yaşıyoruz. Bu bizim hafızamıza göre böyle, 
tabiatın hafızasına göre bunlar gayet olağan ve her şey olması gerektiği gibi belki.
Yüklediğimiz anlamların peşinden koşarken pek çok şeyi atlıyoruz galiba. Unuttuklarımızı hatırlayarak zamana 
karşı, dünyamıza karşı hesap vermenin, sorgulamanın kaçınılmaz günlerindeyiz. 

Bu sebeple mesleğimizi icra ederken hepimizin bildiği gereklerine bir kez daha bakmak isterim.
Finansal değerlendirmeler dışında;
Proje; başlangıç noktamız, yapılacak işe uygun seçimler, çözümler, hesaplamalar, net ifade edilmiş şartnameler 
ile en doğru şekli ile tasarlanmış olması uygulamanın sağlıklı olması açısından gereklidir.
Uygulama; tekniği proje ile paralel, mesleğin icap ve şartlarına göre yapılmış olması dışında bir alternatifi 
olmayan çok önemli bir konudur.
Malzeme; her ne kadar şartnamelerde yazılanlara uygun seçilmiş olsa dahi uygulamada ve işletme de ki 
karakterinin incelenmesi ihmal edilmemeli ve mutlaktır. 
Kontrol; başlangıç noktasından itibaren sürekli ve ödünsüz yapılması işin taraflarının sorumluluk hususunda 
mükemmel bir gerekliliktir.
Test ve devreye alma; tasarımın, uygulamanın, malzemenin ve kontrollerin sonuçlarını göreceğimiz son 
durumdur.
Mühendislik etiği ile yoğrulmuş; iyi yapılmış bir proje üzerinden doğru seçilmiş malzeme ile tekniğe uygun 
yapılmış bir uygulamanın sonuçları, tarafların tümünü memnun edeceği gibi mesleğimize olan genel 
yaklaşımların saygınlık noktasındaki anlamını yukarıya taşımamıza fayda sağlayacaktır.

Can ve mal güvenliği işimizin esasıdır. Işveren ve otoritenin yukarıda saydığımız gereklilikleri yerine getirecek, 
yetkinlik ve sorumluluk seçimlerinde özenli olması işleri biraz daha kolaylaştırmaktadır.  
Daha iyisi mühendisler, fen insanları ve mühendislik firmaları için uygulama ve tecrübeye yönelik yeterlilik 
kıstaslarının yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacağı düşüncesindeyiz.

Bir yılı daha eskitirken yeni yılda umutlarımız, sağlığımız ve mutluluğumuz arzu ettiğimiz gibi temennisi ile 
daha güzel ve sağlıklı günlerde bir araya gelmek üzere iyi bir yıl geçirmemizi dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla.



ETMD Kurumsal İletişim Hattımız

Bize artık WhatsApp’ tan
ulaşabilirsiniz:

0552 866 70 34

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Haber

EIF ULUSLARARASI 
ENERJI KONGRESI VE 
FUARI’NA KATILDIK!
Türkiye’den ve dünyadan enerji sektörünün devlerini bir araya getiren
14. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, 13-15 Ekim 2021 tarihleri 
arasında Antalya’da düzenlendi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online 
şekilde organize edilen fuar, bu yıl Antalya’ da gerçekleşti.

Antalya ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, enerji sektörünü bir 
araya getirdi. Enerji sektöründeki güncel gelişmelerin tartışıldığı fuarda; yenilenebilir enerji modellerinden 
enerji yatırımlarının finansmanına, akıllı şehirlerden enerji teknolojilerinde yerlileşme ve dijitalleşmeye kadar 
çok sayıda önemli başlık masaya yatırıldı.

EIF Hakkında
EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tar-
tışılacağı bir platformdur. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan EIF 
2021’in amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en 
son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmaktır.

www.enerjikongresi.com



HaberDaha iyi yarınlar için
imzanı at.

Gelecek nesillerin yarınları için
bugünden sorumluluk alın
Daha iyi bir gelecek için iş modelimizi daha da 
güçlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliği her alandaki faaliyetlerimize 
entegre ediyoruz. Hepimizin birlikte nefes aldığı bu 
dünya için enerjimizi yarınlara bağlıyoruz.

Daha fazla bilgi için;
www.prysmiangroup.com.tr/surdurulebilirlik
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Haber

ETMD BURSA TEMSILCILIĞI 
ILE KURUMLAR ZIYARETI
15 Ekim Tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğ-
lu, Bursa Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Orkun ESTIK ile 
önemli kurumlarımıza ziyaretlerde bulunduk. 

Ilk olarak; Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Sayın Ali Erman AYTAÇ ile bir araya geldik. Kendilerine, 
derneğimiz çalışmalarından bahsettik, Limak Enerji çalışmaları hakkında bilgiler aldık.

Hayata geçirmiş oldukları projeleri ve derneğimizin de kısa zamanda hayata geçireceği projelerimiz hakkın-
da görüştük, çocuklarda bilinçlendirme çalışmalarımız konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk. 

Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.

Bursa’da ikinci ziyaretimiz TEIAŞ 2. Bölge Müdür-
lüğü oldu. 

TEIAŞ 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Şentürk 
EROĞLU bizi makamında ağırladı. Enerji sektörü 
hakkında görüştük ve derneğimizin çalışmaların-
dan söz ettik. 

Kendilerine ilgileri için teşekkür ediyoruz.
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Haber

15 Ekim tarihinde EMO Bursa Şubesine de ziyarette bulunduk. 

Sektörümüzle ilgili sorunlar ve çözümler hakkında sohbet ettik. Karşılıklı olarak çalışmalarımızdan söz ettik. 
Derneğimiz Bursa Temsilciliği ile güç birliği ve ortak çalışma fırsatları hakkında konuştuk.

Bursa Şube Başkanı Mehmet CAN, Yönetim Kurulu Üyesi Esra KILIÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah BÜYÜ-
KIŞIKLAR’ a göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyoruz.

Son olarak T.C. Bursa Valiliği Enerji Yönetimi Birimi’ni ziyaret ettik.

T.C Bursa Valiliği Il Enerji Yöneticisi Sayın Levent YAZICI, bizi makamında ağırladı. 

Sayın YAZICI ile elektrik tesisatı alanında faaliyet gösteren tesisat mühendislerinin meslek uygulamaları 
ve kamu adına yapılabilecek ortak çalışmaları konusunda görüşme fırsatı bulduk. Sayın YAZICI kamuda ger-
çekleştirdikleri projeleri, enerji yönetim ve #EPS enerji performans sözleşmeleri uygulamaları konularında 
bizi bilgilendirdi. 

Sayın Levent YAZICI ve Sayın Mehmet ARSLAN’ a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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Haber

BURSA TEMSILCILIĞI 
BULUŞMASI
15 Ekim tarihinde Bursa’da önemli kurumlar ziyaretlerimiz sonrasında 16 Ekim 
Cumartesi günü meslektaşlarımızla kahvaltı eşliğinde bir araya geldik. 

Buluşmamızda bir arada olmanın gücünü hissettik ve derneğimizle ilgili beklentileri ve derneğimizin de 
Bursa’ da meslektaşlarımızla hangi ortak projelerde buluşacağı konuları ele alındı. Önemli kurumların ve 
meslektaşlarımızın desteği ile sektörümüz adına faydalı projelere imza atacağımız için heyecan duyuyoruz.

Derneğimiz Bursa Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Orkun ESTIK organizasyonuyla gerçekleşen bu-
luşmamıza çok değerli isimler katıldı;

Bursa Büyükşehir Belediyesi Proje Mühendisi; Barış 
METIN, Bursa Il Enerji Yöneticisi; Levent YAZICI, Emo 
Bursa Şube Eski Başkanı, Nilüfer Belediyesi Başkan 
Yardımcısı; Remzi ÇINAR, Limak Enerji; Sedat DEMIR, 
GESIAD Yönetim Kurulu Başkanı; Murat KAYA, Toygun 
Elektrik; Nuri TOYGUN, Tüzel Üyemiz Limadem Elektrik; 
Olgun KARABIBER, Iletim Mühendislik; Emir BIRGÜN, 
Yalıtım Mühendislik; Mert ÜNLER, UEDAŞ Proje Mühen-
disi; Özkan VATANSEVER, Cem ÖZKAN ve Ahmet FIRAT

Her biri çok kıymetli davetlilerimize katılımları için teşekkür ediyoruz.

Bursa gibi değerli illerimizde gerçekleştirdiğimiz bu buluşmaların amacı meslektaşlarımızla ilişkiler içeri-
sinde bulunmak ve sektörel sorunlarımız ve çözümlerimiz konusunda fikir alışverişi yapmak. Bursa da da 
Tekirdağ da olduğu gibi meslektaşlarımızla bir araya gelmiş olmanın, şimdi ve gelecekteki çalışmalarımıza 
katkısının büyük olacağını düşünüyoruz. 
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Haber

WIN EURASIA 
WIN EURASIA 10-13 Kasım 2021’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde hibrit 
formatıyla kapılarını açtı. Fuar 20 bin metrekarelik alanda 467 firmaya, dijital 
ortamda da 80 firmaya ev sahipliği yaptı.

Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen fuar WIN EURASIA Hybrid; 10 Kasım 2021 ’de yapılan açılış 
töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ yi ağırladı. Hannover Fairs Turkey Fuar-
cılık Eş Genel Müdürleri Alexander Kühnel ve Annika Klar ve Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Jochen Köckler’in katılımıyla gerçekleşen açılışta, iş dünyasını temsilen TIM Başkanı Ismail Gülle ve MAK-
FED Başkan Yardımcısı Sefa Targıt törende bulundu.

Açılış sonrası VIP Protokol gezisi basın mensupları ile rehber eşliğinde fuar turu yaptılar. 
VIP protokol gezisi grubuna Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cemaloğlu’ da katıldı. 
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Haber

ETMD Tüzel Üyeleri İle Fuarda Yer Aldı!

Her yıl ETMD olarak Win Fuarlarına katılımlarımız ile destek sağlıyoruz. Fuarda sektör temsilcilerini bir araya 
getiriyoruz. Bu yıl derneğimiz, tüzel üyeleriyle birlikte ETMD Pavilyonunda katılım sağladı; 

Cihan Elektrik, Kardeş Elektrik, LimaDEM Elektrik, Prysmian Group,Teksan ETMD Pavilyonunda yer alan 
standlarında ziyaretçilerini karşıladı.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören ETMD ve Tüzel Üyeleri güçlerini birleştirerek başarılı bir organizasyona daha 
imzalarını atmış oldu.
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www.etmd.org.tr
HER ZAMAN  -  HER YERDE
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12. GELENEKSEL 
ETMD GECESI
12. Geleneksel ETMD Gecesi 24 Eylül 2021 Tarihinde Gerçekleşti!

ETMD Gecesi

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER20
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ETMD Gecesi

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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24 Eylül 2021 Cuma günü saat 19:00 da başlayan ve 12. si düzenlenen ETMD Geleneksel 
Gece’miz Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleşti. ETMD Gecesi’ne sektörün 
önde gelen firmaların temsilcileri yoğun katılım sağladı. Gece kokteyl ile yapılan karşılama-
nın ardından salonda gerçekleşen yemek ile canlı müzik eşliğinde devam etti.
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ETMD Gecesi

KOKTEYL
12. Geleneksel ETMD Gecesi
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ETMD Gecesi

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU
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ETMD Gecesi

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa CEMALOĞLU, misafirlerimize hoş geldiniz dedikten son-
ra ülkede yaşanan sektörel gelişmelere değindi. Derneğimizin faaliyetlerinden söz ederken ETMD’ 
nin yeni projelerinden ipuçları verdi, çocuklar için hayata geçirilecek olan proje; Efe ve Derya ile ta-
nıştırdı. Efe ve Derya için ileriki süreçlerde açıklamalarımız olacağından gecemizde kısa bir tanıtım 
ile sadece müjdesini verdi.

BAŞKAN KONUŞMASI
12. Geleneksel ETMD Gecesi
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ETMD Gecesi

Değerli Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşmasının ardından, misafirlerimize uzattığı mik-
rofonla söz alanlar; EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kardelen KAMIŞLI, Hannover 
Fairs Turkey Fuarcılık A.S. Genel Müdürü Sn. Annika KLAR ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Belkıs 
ERTAŞKIN, Schneider Elektrik Güç Sistemleri Iş Birimi Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sn. Bihter 
ÜNLÜSOY ve YTÜ Prof. Dr. Ozan ERDINÇ gecemizle ilgili ve kendi başarılarıyla ilgili kısa konuşma-
larıyla katılımcılara renkli anlar yaşattı.

KONUŞMACILAR
12. Geleneksel ETMD Gecesi
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ETMD Gecesi

Sonrasında gecenin düzenlenmesine katkı sağlayan sponsorlarımıza düzenlenen tören ile plaket-
leri takdim edildi. Plaketleri derneğimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. 17 Sponsor 
firmalarımız içlerinde Tüzel Üye olan firmalarımız ve değerli sektör firmalarımız yer aldı.

SPONSORLAR PLAKET TÖRENİ
12. Geleneksel ETMD Gecesi

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER28
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SPONSORLARIMIZ

ABB ELEKTRIK, ARTE TEKONOLOJI, BBM PANO, BIRTAŞ KABLO, CIHAN ELEKTRIK, 

EAE ELEKTRIK, EEC ELEKTRONIK, EFFE ELEKTRIK, MEPA ENERJI, NEOCOM, 

OMEGA ELEKTRIK PANO, PROPAN PANO, TÜRK PRYSMIAN, SCHNEIDER ELEKTRIK, 

SIGMA ELEKTRIK, SINERJI ELEKTRIK, TEKSAN JENERATÖR.

ETMD Gecesi
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250 katılımcının yer aldığı gecemizde, genç mühendis meslektaşlarımızın yer alması, Adana’ dan, 
Mersin’ den, Bursa’ dan, Ankara’ dan, Izmir’den, Kocaeli’ den, Tekirdağ’ dan, Antalya’dan katılım 
sağlayan sektör firmalarımızın yoğunluğu bizleri onurlandırdı.

Rakiplerin bir arada olması, muhabbetleri, üreticilerin, projecilerin, panocuların beraberce eğlence-
leri görülmeye değerdi.

12. si Gerçekleşen Gecemizde Katılım Sağlayan Firmalar:

ABB ELEKTRIK, AKTIF GRUP, AEP ELEKTRIK, APEAS, ARMAĞAN MÜHENDISLIK, ART PANO, ARTE 
TEKNOLOJI, BIRTAŞ KABLO, BORTEK, BBM PANO, BTS YANGIN, CIHAN ELEKTRIK, ÇETIN ELEKTRIK, 
DESIGN GRUP, DEVPAN PANO, EAE ELEKTRIK , EATON ELEKTRIK, ERGUN ELEKTRIK, ERSE KABLO, 
EPOT MÜHENDISLIK, EFFE ELEKTRIK, EEC ELEKTRONIK, EMO ANKARA, SYLVANIA, FG WILSON, 
HEM ELEKTRIK, HANOWER MESSE, ILETIM MÜHENDISLIK,IMSAN ELEKTRIK, INTERRA, JCI-TYCO, 
KALEN GRUP, KARDEŞ ELEKTRIK, KOCAELI ÜNIVERSITESI, LEGRAND, LIMADEM, MISIRLIOĞLU, 
MEPA ENERJI, NAP, NEOCOM, OMEGA ELEKTRIK PANO, ORGE ELEKTRIK, PHOENIX CONTACT, POL-
YCERT BELGELENDIRME, PROPAN, TÜRK PRYSMIAN, SCHENIDER ELEKTRIK, SCHRACK SECONET, 
SEVAL KABLO, SIGMA ELEKTRIK, SINERJI ELEKTRIK, STAR PANO, TEKSAN JENERATÖR, TESLA 
ELEKTRIK, UVA AYDINLATMA, YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, KOCAELI ÜNIVERSITESI, TASARIM 
MÜHENDISLIK, NET HABER AJANSI, ELEKTRIK DÜNYASI, ELECTRIKCITY TÜRKIYE MAGAZIN VE 
TÜM ÖZEL KONUKLARIMIZ.

Bu gecede, iş birlikleri arttı ve ülkemizde yaşanan koşullardan sonra da herkes bir gece de olsa yor-
gunluklarını atma fırsatı yakaladı.

Gelecek yıl bu mutluluğu tekrar sizlerle paylaşabilmeyi sağlıkla, umutla, heyecanla bekliyoruz.

ETMD Gecesi



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER32

AKŞAM YEMEĞİ VE CANLI MÜZİK
12. Geleneksel ETMD Gecesi

ETMD Gecesi

ETMD  ·  BIZDEN HABERLER32
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BIZ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

ELEKTRIK TESISAT MÜHENDISLERININ
BIRLEŞTIRICI GÜCÜ

BIRLIKTE OLDUĞUMUZDA NELER 
BAŞARABILECEĞIMIZI BILIYORUZ.

SEKTÖRÜNÜZDEN,  MESLEĞINIZDEN VE 
GELECEĞINIZDEN EMIN OLMAK IÇIN SIZLER DE

BIZE KATILIN.

www.etmd.org.tr
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DERGIMIZE REKLAM VERMEK IÇIN
BIZIMLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ

0216 - 464 70 80    -    info@etmd.org.tr 
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Teknik Yazı

FIBER OPTIK DOĞRUSAL 
YANGIN ALGILAMA 
SISTEMI ILE TEKSTIL
FABRIKASININ KORUNMASI

Ahmet Levent CEYLAN
BTS Yangın Güvenlik Yapı
Teknolojileri Şirket Müdürü

Senaryo:

Tekstil sektörü, köklü temelleri bulunan ve özellikle 
ülkemizde giderek artan bir öneme sahip olan en-
düstrilerden biridir. Endüstriyel devrime öncülük 
yapmış olan bu sektör, otomasyon ve robotik alan-
larındaki gelişmelerle birlikte, yeni teknolojileri de 
bünyesine katarak gelişimini sürdürmektedir. 

Küçük, orta ve büyük ölçekte var olan tekstil üretim 
tesisleri, içinde pek çok çeşit kumaş, fiber, sentetik 
ve kimyasal maddeler ile makineyi barındırmakta-
dır. Tesis içerisinde bulunan bu malzeme ve ekip-
manlar büyük bir yangın riski oluşturduğundan, can 

ve mal korunumu ile üretimin ve tesisin işleyişinin 
sürekliliği açısından, etkili ve güvenilir bir yangın al-
gılama sisteminin varlığı olmazsa olmazdır.

Yangınla ilgili ana risklerden bazıları şunlardır:

Yanıcı Malzemeler: Tekstil üretiminde kullanılan 
malzemeler yüksek derecede yanıcıdır ve yoğun-
luklarından dolayı yüksek yangın riski oluştururlar.

Tekstil Tozu ve Fiberler: Çoğunlukla üretim alan-
larında olmak üzere tesisin bir çok bölgesinde 
havada uçmakta olan parçacıklar yüksek derece-
de yanıcıdır ve tesisin geneline yayıldığından, hızlı 
yangın yayılım riski oluştururlar.

Yanıcı Kimyasallar: Tekstil üretiminde kullanılan 
boya ve diğer kimyasallar genelde yüksek derecede 
yanıcıdır ve yangın yükünü çok artırırlar.

Tekstil Makineleri: Tesis içinde bulunan değirmen 
ve konveyör bantları gibi makineler, sürtünme veya 
elektriksel parçalarının arızaları sebebiyle yangın 
için en önemli parametre olan potansiyel ısı kay-
nakları olurlar.

ÖRNEK UYGULAMA
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Müşterinin gereksinimleri:

Türkiye’deki en büyük tekstil üreticilerinden biri 
olan Müşterimiz Karan Tekstil, 17.000m² alana sa-
hip tesisinde çok sayıda pamuk ipliği üretim hatları 
bulunmaktadır. 

Müşterimiz geçmişte, ortamda bulunan tekstil to-
zundan ötürü, noktasal duman, ışın tipi duman ve 
nihayetinde aktif hava emişli duman dedektörleri ile 
büyük sorunlar yaşamış hem üretim hem de depo 
mahallerinde sürekli yanlış alarmlara muhatap ol-
muşlardır. Ayrıca noktasal duman, ışın tipi duman 
ve hava emmeli duman dedektörlerinin ortamda 
bulunan yüksek tozdan dolayı sık sık arızalandık-
ları görülmüştür.

Şekil 1: Benzer Tekstil makine görseli

Geçmişte yaşanan tecrübelerden ötürü Müşterimiz 
kendi işletme şartlarına uygun doğru bir yangın al-
gılama sistem arayışı içindeydi. Müşterimiz firma-
mıza başvurarak yanlış alarmlara sebebiyet ver-
meyecek, arızalar üretmeyecek, yüksek güvenirlikli, 
düşük bakım maliyetli ve bütün alanı kapsayacak 
bir yangın algılama sistem çözümü istedi. Ayrıca 
istekleri içinde sistemin uluslararası yangın stan-
dartlarına uyacak olması ve EN54 onaylarına sahip 
olma zorunluluğu da vardı. 

Biz ne yaptık?

Müşterimizin bu talebine ilişkin en doğru çözü-
mün, Müşterimizin yukarıda belirtilen tecrübelerini 
de göz önüne alarak Fiber Optik Doğrusal Yangın 

Algılama Sistemi olduğuna karar verdik ve sistem 
tasarımımızı bu yönde oluşturduk. Firmamızın yak-
laşık 150 adet Bandweaver FireLaserDTS cihazı 
ve 430.000m FireFiberAT sensör kablo kullanarak 
oluşturduğu Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama 
Sistemi’yle ilgili yüksek tasarım ve kurulum tecrü-
besine sahip olması ve sistemin bu tür bir tesis için 
son derece elverişli olması, doğru çözümü kolay-
lıkla üretmemizde bize büyük avantaj sağladı. Fir-
mamız Müşterimizin Yangın Danışmanı ve Işletme 
yetkilileri ile yaptığı bir dizi görüşme ve toplantılar 
yaparak sistemin tasarımını tamamladı. Bu çalış-
malar neticesinde tesisin 8 ile 11 metre arasında 
olan tavan seviyesi boyunca ve 8-9 m aralıkla-
ra göre yerleşimi yapılan fiber optik sensör kablo, 
üretim ve depo alanlarının zemin ve 1. Katlarını da 

Şekil 2: Giriş katında fiber sensör kablo yerleşimi 
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dolaşarak 4.600 metre uzunluğunda FireFiberAT 
sensör kablo kullanıldı.

Fiber optik sensör kablo olarak Bandweaver FireFi-
berAT kablosu kullanılmıştır. Bu kablo hafif, esnek 
ve aynı zamanda sağlam bir yapıya sahip olması 
sebebiyle tesise montajı ve kurulumu çok kolay-
lıkla yapılmıştır. Fiber sensör kablonun kurulumu, 
2-kanallı döngü (loop) şeklinde yapıldığından kablo 
yedekliği sağlanmakta, kablonun herhangi bir nok-
tada kopması durumunda dahi sistem sorunsuz 
çalışmaya devam edebilmektedir.

Sistemin en büyük özelliklerinin başında, fiber optik 
sensör kablo ile tesisin her noktasının korunması 
ve her 50 cm’de bir ölçüm bilgisi alabilme özelliği-
dir. Böylelikle, tesisin herhangi bir noktasında olu-
şan ısı artışı, kullanıcıya kesin konum bilgisi (metre 
ve zon ismi) vermektedir.

Sistemin Müşterimize getirdiği faydalar:

Müşterimiz, montajın bitmesi ve sistemin devreye 
alınarak çalıştırılmasından sonra sahada yaptığı 
yangın testleri sonrası bu çözümden son derece 
memnun kaldı, aynı teknolojiyi sahip olduğu diğer 
dört farklı tesisine daha uyguladı ve gelecekte diğer 
tesislerine uygulamak için yatırım planına sistemi 
ilave etti.

Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama Sistemi’nin 
diğer teknolojilere kıyasla üstün olduğu durumlar 
aşağıda özetlenmektedir:

• Düşük Kullanım Maliyeti: Fiber optik sensör 
kablo pasif olması (üzerinde canlı elektriksel 
parametrelere sahip olmaması) sebebiyle 
elektromanyetik alanlardan, toz, kir, nem, aşın-
dırma gibi çevresel faktörlerden etkilenmezler. 
Kablo ömrü bakım gerektirmeksizin 30 yıldan 
fazladır. 

• Düşük Bakım ve Servis Maliyeti: Sahada hiçbir 
şekilde arızalanacak elektronik devre veya 
dedektör, adresli modül, lokal güç kaynağı ve 
buna benzer cihaza ihtiyaç duymadan sadece 
fiber sensör kablo ile çalışabildiği için cihaz 
bakımı, arızadan dolayı cihaz değişimi gibi bir 
durumla karşılaşılmaz.  

• Yüksek Güvenirlik: Fiber optik kabloda, pasif 
yapısı sebebiyle sahada arıza oluşma ihtimali 
bulunmamaktadır. Sistem aynı zamanda tesi-
sin genelinde yüksek koruma alanı sağlamak-
ta ve dolayısıyla genel riski azaltarak tesisin 
yangına karşı bütünsel koruma seviyesini 
arttırmaktadır. 

• Uluslararası Sertifikasyon: Bandweaver Fire-
LaserDTS ünitesi, FireFiberAT sensör kablo-
suyla birlikte EN54:22 standardında, Almanya 
VdS Kuruluşundan onaylı ve sertifikalıdır. Bu 
sistem onaylı bir yangın dedektörüdür. 

• Erken Algılama: Algılama kablosu bütün tesis 
boyunca kurulduğundan, algılama hızı ve has-
sasiyeti çok yüksektir. Sensör kablo boyunca 
50cm’de bir yapılan ölçümler ile, yangının 
oluştuğu mahaldeki konum bilgisi yüksek has-
sasiyetle aktarılır ve bu sayede erken teşhis 
sağlanarak, oluşacak hasar asgariye indirilir.

Şekil 3: Birinci Katta LHD kablosunun Kurulum Yolu
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Yangını Kaynağında Söndürün
Elektrik panoları veya bağlantı kutularında çıkabilecek yangınlar, tesis yetkililerinin en 
büyük korkularından biridir. Sanayi tesislerinde ve ticari binalarda yangınların yaklaşık 
dörtte biri elektrik pano ve buatlarında başlamaktadır. Kapalı pano hacimlerinde 
başlayan bir yangın çok geç fark edilebilmekte ve önemli can ve mal kayıplarına neden 
olmaktadır.

Pano-içi yangınlarını yüksek sıcaklık ve alevle tetiklenerek otomatik olarak söndüren 
çözümler sunuyoruz. Küçük bütçelerle hızlı bir şekilde kurduğumuz bu otonom 
çözümler çoğu zaman ana hacimdeki otomatik söndürme tesisatının aktivasyonuna 
gerek kalmadan yangını kaynağında söndürüyorlar.

• Temiz Gazlı Fipron Cord ve Sticker Mikrokapsülasyon Çözümleri
• Otonom Aerosol Söndürücü Çözümleri
• Direkt ve Endirekt Otonom Gazlı Söndürme Çözümleri

Yeni teknolojiler, iyi mühendislik ve doğru çözümlerle her zaman yanınızdayız.
Uzmanlarımızla görüşmek için bizi arayın.

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

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

Aerosol

FM200, Novec, CO
2
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Maske - Mesafe - Hijyen!

VIRÜSE HEP BIRLIKTE
DUR DIYELIM

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

SEMINER
KATILIMLARINIZI

BEKLIYORUZ
DERNEĞIMIZ KURULUŞ TARIHINDEN 

BUGÜNE KADAR MESLEKI SEMINERLER 
GERÇEKLEŞTIRMEKTEDIR.

SIZ DE SEMINER VEREBILIRSINIZ.
BAŞVURUN, TAKVIM OLUŞTURALIM!

ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
Kozyatağı, Gülbahar Sk. Ege Yıldız Sitesi B Blok Kat 7, D:23, 34742 Kadıköy/Istanbul

0216 - 464 70 80  -  www.etmd.org.tr
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DERGIMIZIN TÜM SAYILARINA
WEB SITEMIZDEN ULAŞABILIRSINIZ

www.etmd.org.tr



ENERJİYİ 
KONTROL ET!

KALİTE, GÜVENLİ KULLANIM, UYGUN FİYAT...
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ELEKTRA ELEKTRONIK HAKKINDA

Tüzel Üyelerimizi Tanıyalım

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, 41 yıl önce Istanbul’da transformatör (trafo) 
üretmek amacıyla kuruldu. Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmaları ile yıllar içinde hızlı 
büyüme gösteren Elektra Elektronik, 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başladı. 

Trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek olarak 2015 yılından itibaren ileri teknoloji elektronik ürünlerin üretimi-
ne ağırlık veren şirket, günümüzde transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği 
çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor. Türkiye’de ilk ve tek 
yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri üreten Elektra Elektronik, enerji kalitesi alanında dünyaya ileri tekno-
loji çözümler sunuyor. 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleş-
tiren Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış 
ofisleri bulunuyor.

 Elektra Elektronik ürünleri ve çözümleri ile Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli 
projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik Idaresi ve Rus-
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Tüzel Üyelerimizi Tanıyalım

ya demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projeye katma değer sunuyor. 2016-2018 yılları arasında hızlı tren 
projeleri kapsamında istasyonlardaki elektrik panolarının uygulamasını gerçekleştirmesi sonucunda önemli 
bir sıçrama yaşayan şirket, son 4 yılda büyüme ortalamasını yüzde 20’ler seviyesine çıkardı. Yurt dışı pazar 
payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan eden Elektra Elektronik, 
Istanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikasında üretim hattını büyüttü. Yeni yatırımı ile fabrika kapasitesini ikiye 
katlayan şirket, 10 bin metrekare kapalı alana sahip yenilenen üretim hattında Ar-Ge çalışmalarına ivme ka-
zandırıyor. TÜBITAK ortaklı projelere yoğunlaşarak sanayi-üniversite işbirliği projeleri geliştiren şirket, 2020 
yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlattı. 

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörü-
nün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, Türkiye’de kendi sektöründe Amerika’ya ihracatı müm-
kün kılan UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma. Yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı 
da ekleyen Elektra Elektronik, 2021’de Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerine de açılmayı 
hedefliyor. 41. yılını kutlayacağı 2021 yılında dünya markası olma yolunda daha da emin adımlarla ilerlemeye 
hazırlanıyor. 

ELEKTRA ELEKTRONİK TÜRKİYE
Akçaburgaz Mahallesi - 3137 Sokak - No:1 Esenyurt - Istanbul

Tel.: 0212 - 886 20 80-83,  886 97 85
www.elektra.com.tr
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HEM ELEKTRIK HAKKINDA
2000’li yılların başından beri elektrik sektörünün ileri gelen firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışan 
grubun bir araya gelmesi ile 2018 yılında HEM Elektrik Mühendislik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. kurulmuş-
tur. Çıkmış olduğumuz bu yolda öncelikli hedefimiz, geçmişten gelen tecrübelerimizi günümüz teknolojisi 
ile harmanlayarak sektörde farklı bir bakış açısı oluşturmak, kaliteden ödün vermeden müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunmaktır.

HEM Elektrik Mühendislik olarak, kurulduğumuz günden itibaren Türkiye’nin ileri gelen firmalarının büyük pro-
jelerinde yer alıyoruz. TAYRAŞ ATIK YAĞLAR ITHALAT, IHRACAT ve REJENERASYON TESISLERI A. Ş. BILECIK 
RAFINERISI ile elektrik proje ve taahhüt işlerine başladık. Sonrasında PORLAND PORSELEN, SEREL SERAMIK, 
CP PILIÇ, KOSIFLER OTOMOTIV & INŞAAT, NANDA INŞAAT & PETROL, AĞDAĞ INŞAAT, KG MIMARLIK, TÜRK 
TELEKOM, REGNUM INŞAAT A.Ş. ARMELSAN SAVUNMA TEKNOLOJILERI SANAYI A.Ş. gibi firmaların proje ve 
taahhüt işlerinde hızla yol aldık.

HEM Elektrik Mühendislik olarak, prensiplerimiz doğrultusunda değerli müşterilerimize mühendisliğin temeli 
olan doğru yatırım, ekonomik işletme mantığıyla, elektrik sistemlerinde en uygun çözümlerle hizmet veriyo-
ruz. 

HİZMETLERİMİZ

Elektrik Taahhüt;

HEM Elektrik olarak, elektrik taahhüt alanındaki deneyimli ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize pratik çö-
zümler sunmaktayız. Uzun yılların verdiği deneyim sayesinde işimizi oldukça profesyonel bir şekilde gerçek-
leştirerek sizleri her zaman memnun etmek için çalışmaktayız.
Çözüm ortaklarımız ile birlikte her bütçeye uygun elektrik taahhüt hizmeti vermekteyiz. Sektörde kendi bran-
şlarında ön sıralarda yer alan ekibimiz, kaliteli hizmet anlayışından asla ödün vermemektedir.

Ekibimiz çalışmalarına başlamadan önce işin nitelik ve niceliğine göre bir yol haritası oluşturur, ardından can 
ve iş güvenliğini birinci sırada tutarak süreci devam ettirir. Müşterilerimize özel paket seçimleri ve fiyat ara-
lıkları ile son derece kaliteli hizmetler sunarak elektrik taahhüdüne devam eder.

Projelendirme;

HEM Elektrik ekibi olarak, yapılması planlanan her türlü yapı ve tesisin elektrik uygulamasına ilişkin projelen-
dirme ve ihale dosyası hazırlama hizmetini vermekteyiz. Elektrik projeleri, teknik verilerine uygun olarak proje 
ekibiyle birlikte tespit edilerek ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. Projeler, uluslararası normla-
ra ve TSE’ye uygun olarak çizilmektedir.

Öncelikle proje tasarımında kullanılan standartları içeren bir rapor hazırlanır, ihtiyaçlara göre öneriler sunulur. 
Raporda ek olarak, projelendirilmesi planlanan tesisat tekniklerinin birbiri ile mukayeseleri yapılarak, görüş-
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meler neticesinde, avam proje ve uygulama projesine baz teşkil edecek ana ilkeler saptanır.
Proje öneri raporu ışığında, diğer disiplinlerin proje grupları ve işverenle yapılacak toplantılarda alınacak 
kararlara uygun olarak mimari planlar üzerine yapılacak uygulamaya esas projeler çizilir. Projeler, tesisatın 
tümünü ayrıntılı olarak gösterir, tüm hesaplar yapılır. Keşif özeti, malzeme siparişlerine uygun olarak hazır-
lanır. Çizimlerde kastedilen ve performansı tarafımızdan uygun bulunan malzeme markaları önerilir. Imalatın 
yapılmasına esas olacak fenni şartname ve uygulama esasları, test kontrol yöntemleri ve işin teslim şartları 
hazırlanır ve ihale dosyasında sunulur.

Danışmanlık;

HEM Elektrik olarak, ekibimiz sahip olduğu tecrübeyi paylaşmaktan her zaman mutluluk duymuştur. Bu doğ-
rultuda siz değerli müşterilerimize yardımcı olabilmek adına danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz. Yaşa-
nabilecek olan elektrik sorunlarına dair her türlü teknik bilgiye ve tespit için gerekli ekipmana sahip olan 
ekibimiz, danışmanlık hizmetleri ile çözümü sizlerle paylaşmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamına giren birkaç çözümümüz;

• Trafo merkezleri danışmanlık hizmetleri
• Ölçüm hizmetleri
• Filtrasyon çözümleri
• Topraklama direnç ölçümleri ve çözümleri
• Aydınlık şiddet ölçümleri ve çözümleri
• Enerji maliyet ölçümleri
• Trafo yağ kalitesi ölçümleri 
• Kontrollük Hizmetleri ( Hakediş-Proje-Uygulama)

HEM ELEKTRİK MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 10 Celil Ağa Iş Merkezi Kat: 13 Daire : 55-56   Şişli - Istanbul

Tel.: 0212 - 321 21 01
www.hemelektrik.com.tr
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LinkedIn / etmd
Instagram / etmd.tr

Twitter / etmd_resmi
Facebook / etmd.tr

YouTube / etmd

BIZI SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKIP EDEBILIRSINIZ
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OTOMATIK TRANSFER
ANAHTARI SINIFI
NASIL SEÇILIR? 
IEC pazarları için rehber  
3. Bölüm

Ali Alper ÇELEBİ ( çeviren )
ABB Italya Global Ürün Yöneticisi

Naim Hakan EREN ( çeviren )
ABB Türkiye Teknik Tanıtım ve 
Dizayn Müdürü

Teknik Yazı
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6. GEÇİŞ TÜRLERİ

Günümüzde üç ana geçiş türü vardır:
gecikmeli, açık ve kapalı geçiş.

Gecikmeli geçiş (aynı zamanda ‘’0’’ konumlu açık 
geçiş veya 3 konumlu transfer anahtarı olarak da 
bilinir)
ATS, yük akımını bir kaynaktan diğer kaynağa 
transfer etmeden önce keser, bu nedenle yükün ne 
ana ne de yedek güç kaynaklarına bağlı olmadığı 
bir “0”da kalma süresi vardır.

Transfer sırasında ATS “0” konumunda geçici süre 
kalabilir. Bu ATS’ler tipik olarak transfer sırasında 
ATS’nin “0” pozisyonda ne kadar süre kalacağını 
tanımlayan programlanabilir bir zamanlayıcıya sa-
hiptir. Şebeke-Jeneratör güç kaynağı yapılandır-
ması için ters anahtarlama prosedürü ile tipik ge-
cikmeli geçiş transfer dizisi aşağıda gösterilmiştir:

Teknik Yazı

Şebeke-Jeneratör güç kaynağı yapılandırması için tipik gecikmeli geçiş aktarım dizisi

Not: Q1 ve Q2, yükün güç kaynaklarına bağlı veya bağlantısının kesilmiş olduğunu gösterir. Q1 ve Q2 CB, CC veya PC 
sınıfı ATS olabilir.

Ana güç kaynağı arızalandığında sıra

Geri döndüğünde ana güç kaynağına yeniden aktarma
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Açık geçiş (aynı zamanda ‘’0’’ konumu olmayan 
açık geçiş veya 2 konumlu transfer anahtarı olarak 
da bilinir):
Gecikmeli geçiş gibi, açık geçişte de ATS, diğer kay-
nağa geçmeden önce bir kaynaktan yük akımını ke-
ser. Ancak, açık geçiş ATS’si “0” pozisyonuna sahip 
değildir. Bu özellik sayesinde, iki kaynak arasındaki 
aktarım 50 ms altında çok hızlı bir sürede gerçek-
leştirilir.

Açık geçiş TSE, kaynaklar neredeyse senkronizas-
yondayken aktarıma izin veren ve sıfır derece faz 
kayması içinde aktarımı tamamlamayı amaçlayan 
bir faz izleme ile donatılabilir. Şebeke- Jeneratör 
güç kaynağı yapılandırması için tipik açık geçiş 
transfer dizisi aşağıda gösterilmektedir.

Not: Q1 ve Q2, yükün güç kaynaklarına bağlı veya bağlantısının kesilmiş olduğunu gösterir. Q1 ve Q2, CB, CC veya PC 
sınıfı ATS olabilir.

Şebeke-Jeneratör güç kaynağı yapılandırması için tipik açık geçiş transfer dizisi

Ana güç kaynağı arızalandığında sıra

Geri döndüğünde ana güç kaynağına yeniden aktarma
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Kapalı geçiş:
Transfer anahtarı , iki güç kaynağı mevcut oldu-
ğunda yük akımını birinci kaynaktan kesmeden 
önce senkron olarak ikinci kaynağa geçişini yapar. 
Böylece her iki güç kaynağı da yükü kısa bir süre 
için paralel bir şekilde besler. Kapalı geçiş transfer 
anahtarı, gerilim, frekans ve faz açısı farklılıkları 
gibi iki güç kaynağı arasındaki senkronizasyon ko-
şullarını kontrol edebilmelidir.

Kapalı geçiş transfer anahtarı, mevcut iki güç kay-
nağı arasındaki transfer sırasında güç kesintisinin 
tamamen ortadan kaldırılmasına izin verir. Bununla 
birlikte, bir güç kaynağı arızalanırsa kapalı geçiş, 
bir gecikmeli geçiş transfer anahtarı gibi davra-
nacaktır. Kapalı geçiş, yüklü jeneratör motor testi, 
transformatör bakımı, mikro şebeke uygulamaları 
ve tabii ki yeniden transfer aşamasında ikinci güç 
kesintisini ortadan kaldırmak için kullanılır.

Not: Q1 ve Q2, yükün güç kaynaklarına bağlı veya bağlantısının kesilmiş olduğunu gösterir. Q1 ve Q2, CB, CC veya PC 
sınıfı ATS olabilir.

Şebeke-Jeneratör güç kaynağı yapılandırmaları için tipik kapalı geçiş transfer dizisi

Ana güç kaynağı arızalandığında sıra

Geri döndüğünde ana güç kaynağına yeniden aktarma



ETMD  ·  BIZDEN HABERLER60
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7. GÜÇ KAYNAĞI YAPILANDIRMALARI

Seçilen ATS ekipmanı, tasarlanmış bir güç kaynağı 
yapılandırmasına ayrıca uygun olmalıdır. Aşağıdaki 
tablo, güç kaynağı yapılandırmasına ve geçiş tipine 
göre ABB’nin ATS çözümlerini özetlemektedir.

Güç kaynağı
yapılandırması /
Geçiş tipi

Kontaktörler Yük Ayırıcı teknolojisi Devre kesiciler

Röleler Kompakt 
ATS (20D)

Kompakt 
ATS (21D)

TruONE™ 
ATS ATS021 ATS022 Gömülü

ATS

Şebeke – Şebeke Açık, Gecikmeli Gecikmeli Gecikmeli Açık, 
Gecikmeli Gecikmeli Gecikmeli Gecikmeli

Şebeke – Jen Açık, Gecikmeli - Gecikmeli Açık, 
Gecikmeli Gecikmeli Gecikmeli Gecikmeli

Şebeke – Kuplaj – Şebeke - - - - - Gecikmeli Kapalı

Şebeke – Kuplaj – Jen - - - - - Gecikmeli -

Şebeke – Şebeke – Şebeke - - - - RTSE* RTSE* RTSE*

Şebeke – Şebeke – Jen - - - - RTSE* RTSE* RTSE*

Tablo 3. Güç kaynağı yapılandırmasına ve geçiş tipine göre ABB’nin ATS teklifi.

* Uzaktan kumandalı (motorlu) transfer anahtarı ekipmanı, mekanik kilit mevcuttur. ABB, üç güç kaynağı yapılandırması 
için kontrolörler sağlamaz.

8. ÖZET

Nerede hangi ATS sınıfı nasıl seçilir? Bu belgede 
ana hatlarıyla belirtildiği gibi, bu sorunun tek bir ce-
vabı yoktur. ATS sınıfını seçerken dikkate alınması 
gereken, güç kaynağı konfigürasyonu, geçiş tipi, 
nominal akım, gerilim ve ATS’nin sistemdeki yeri 
gibi dikkate alınması gereken bir dizi parametre ve 
tasarım özelliği vardır.

Kritik yüklerinizin kullanılabilirliğini artırmak ve 
kurulum ve devreye alma sürecini optimize etmek 
için her zaman en modern ATS çözümlerine karar 
verilmelidir. Ister kritik gücün istikrarlı bir şekilde 
iletilmesini sağlamanız, ister sadece ışıkları açık 
tutmanız gerekiyorsa, ABB transfer anahtarı çö-
zümleri için tek durağınızdır.

9. REFERANS KAYNAKLAR

1 - S & C / Frost and Sullivan, State of Commercial & Industrial 
Power Reliability Report (Ticari ve Endüstriyel Güç Güvenilirliği-
nin Durumu Raporu) 2018

2 - IEC 60947-1 “Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol 
düzeni - Bölüm 1: Genel kurallar”

3 - IEC 60947-4-1 “Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol 
düzeni - Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericiler - Elekt-
romekanik kontaktörler ve motor yol vericileri”

4 - IEC 60947-6-1 “Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol 
düzeni - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu donanım – transfer anah-
tarlama donanımı”

5 - IEC 60364-4-43 “Alçak gerilim elektrik tesisatları - Bölüm 
4-43: Güvenlik için koruma - Aşırı akıma karşı koruma”

6 - IEC 60364-5-56 “Alçak gerilim elektrik tesisatları - Bölüm 
5-56: Elektrik donanımının seçimi ve montajı - Güvenlik hizmet-
leri”



Teknik Yazı
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Gezi

Fotoğraflar: Tamer Yavuztürk (www.yavuzturk.com)

GÜNEY AFRIKA…

TAMBOTİ TENTED CAMP...

Tamboti Tented Camp, Timbavati nehrinin kıyısına 
kurulmuş 10 tane çadırdan oluşan bir çadır kamp. 
Ilk günkü safari denemelerimizin ardından geceyi 
geçirmek üzere kampa geliyoruz. Burada bir gece 
konaklayacağız ve bu konaklamanın bedeli iki kişi-

TAMER YAVUZTÜRK
Elektrik Mühendisi
Prysmian Group Türkiye’de Pa-
zarlama ve Iş Geliştirme Direktörü
ETMD YK Üyesi

ETMD Bizden Haberler dergimizin 97. sayısında başladığımız “Güney 
Afrika...” yazı dizisinin son bölümünü bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.

3. Bölüm
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lik çadır başı 865 ZAR. Çadırların içinde aydınlatma, 
priz, hatta tuvalet ve banyo bile var ancak nehrin 
kenarında olması ve parkın içinde bulunması bizi 
biraz tedirgin ediyor. Nitekim gecenin ilerleyen 
saatlerinde Murat’la benim kaldığım çadırın arka-
sından duyduğumuz bir sesle irkiliyoruz. Çadırın 
brandasını açıp sese doğru kafa lambamızı yaktı-
ğımızda, çadırın hemen arkasında bulunan ve parkı 
çevreleyen tel örgünün arkasından bize doğru ba-
kan bir çift sırtlan gözü ile gecemiz daha da heye-
canlı olmaya başlıyor. Düşünsenize vahşi bir parkın 
ortasındasınız, o sırtlanın yerinde leopar veya aslan 
da olabilir ve sizi o vahşi hayvandan ayıran tek şey 
basit bir tel örgü ve çadır bezi. Hayvan bizi görünce 
kaçıyor tabii ki ama geri gelir mi, o gider başka bir  
hayvan gelir mi, gelirse ne yaparız muhabbetleri ile 
geçiyor gecemiz. Alışacağız safari koşullarına...
(tamboti resmi)

MORNİNG GAME DRİVE...

Ertesi sabah 05:00’te kalkarak Tamboti Park’tan 
ayarladığımız “Morning Game Drive” a katılıyoruz. 
Gecenin bir vakti hava o kadar soğuk ki, kalın gi-
yinmemize rağmen araca biner binmez rehberimiz 
bize battaniye veriyor. Vahşi ormanın ortasında, 
zifiri karanlıkta, yanları açık bir araçta, etrafımızda 
ne olduğunu görmeden, elimizde projektör ışıkları, 
battaniyeye sarılı vaziyette, bize hem şöförlük hem 
rehberlik yapan yaklaşık 25-26 yaşındaki yerli kıza 
güvenerek yola çıkıyoruz. Kızın kulakları yarasa, 
gözleri şahin gibi maşallah. Biz battaniyelere sarılı 
vaziyette birbirimizin fotoğraflarını çekerken rehber 
bir taraftan aracı kullanıyor, diğer taraftan projek-
tör ile etrafı seyrediyor. Ileride, karanlığın ortasın-
da araç bir anda duruyor ve rehber kız bize 80-100 
metre ileride bir noktayı projektörle göstererek 
“impalaaa” diye sesleniyor. Projektörleri o tarafa 
tuttuğumuzda sadece parlayan gözlerde yansıyan 
projektör ışıklarını seçebiliyoruz ama rehber kız o 
gözlerin şeklinden, renginden, boyutlarından ve ha-
reketlerinden hangi hayvan olduklarını bile biliyor. 
Bizim onun impala olduğunu görmemiz için hay-
vanlara yaklaşmamız ve güçlü projektörü o tarafa 
doğrultmamız gerekiyor. Ilk bir iki saat bu şekilde 
devam ediyoruz ama hava aydınlandıkça sıcaklık 
artıyor, hem battaniyelerden kurtuluyoruz ve pro-
jektörlere ihtiyacımız kalmıyor, hem de etrafı gün-
düz gözüyle daha net görebiliyoruz. Ileride aracı 
durduran rehberimiz yerdeki büyük dışkılardan bi-
rini eline alıyor, bize bunun ne olduğunu soruyor. Az 
çok inek dışkısını biliyoruz, o yüzden bufalo olamaz, 
bu kadar büyük dışkılayacak aslan vs de yoktur, o 
yüzden ya gergeden ya fil derken kız bir parmağını 

dışkının içine sokup ağzına götürüyor. Kızın dışkı-
ya soktuğu parmakla ağzına götürdüğü parmağın 
farklı olduğunu anlamamız çok zaman almıyor ama 
4 tane Türk turiste şaka yapmak için bile olsa par-
mağını o şeyin içine çekinmeden sokması kıza olan 
hayranlığımızı bir kat daha artırıyor. Bu safaride 
daha önce gördüğümüz hayvanlara zürafa, bufalo, 
zebra gibi hayvanlar ekleniyor ama henüz henüz 
aslan ve leoparı hala göremedik.

Tamboti’deki gündüz safarisi biter bitmez kampa 
dönüp aracımıza biniyor ve Lugmag barajı üze-
rinden yaklaşık 2,5-3 saat sürecek bir yolculukla 
Skukuza Rest Camp’a doğru yola çıkıyoruz. Google 
Map’ten baktığınızda 2-3 saat süren bir rota Afrika 
şartlarında ve vahşi ormanda 4-5 saate kadar çı-
kabiliyor, hele bir de yol üzerinde önemli bir hayvan 
görürseniz daha da uzayabiliyor, o yüzden planları-
nızda her zaman bir esneme payı bırakmakta fayda 
var. Lugmag barajı ender su birikintilerinden birisi 
olduğu ve hayvanların da genellikle su etrafında 
bulunduğunu bildiğimiz için bu rotadan gidiyoruz. 
Gerçekten hem güzergah üzerinde, hem de baraj 
kenarında bufalo, kudu, gergedan, su aygırı, timsah 
vs hayvanları görme fırsatı yakalıyoruz. Skukuza’ya 
yaklaşırken, yol üzerinde çalılıkların arasında bir 
fil ailesine rastlıyoruz. Bebek fil inanılmaz güzel, 
anne fil ise bir o kadar büyük ama bunları aracın 
içinden fotoğraflamak o kadar zor ki, hem kadraja 
alamıyorsunuz, hem de aracın içinde gün ışığı ol-
madığı için dışarıyı doğru düzgün fotoğraflayamı-
yorsunuz. Tabii ben hemen çözüm bulup, tüm riski 
alarak araçtan inmeye karar veriyorum. Murat’tan 
fotoğrafımı çekmesini isteyip araçtan iniyorum ve 
yaklaşık 20 metre uzakta bulunan fil ailesine 3-5 
adım da olsa yaklaşmaya ve fotoğraf için kadraja 
girmeye çalışıyorum. Ben yaklaştıkça anne fil te-
dirgin olmaya başlıyor ve bir anda kulaklarını açıp 
bize doğru harekete geçiyor. Benim o 5 adımı geri 
koşmam, araca binmem ve bu arada Ufuk’un gaza 
basması sanırım birkaç saniye alıyor ve o andan 
sonra bir daha araçtan inmemenin ne kadar değerli 
olduğunun farkına varıyoruz.

SKUKUZA REST CAMP...

Fillerden kurtulur kurtulmaz yolumuza devam edip 
Skukuza Rest Camp’a varıyoruz. Skukuza, Kruger 
National Park’ın başkenti ve bu kamp parktaki en 
büyük kamp. Öyle ki, içinde market, ATM, internet 
kafe, benzin istasyonu, restoranlar, konferans salo-
nu ve hatta kütüphane bile var. Ilgilenenler için bu-
ralardaki süpermarketlerde devekuşu, timsah, zü-
rafa, domuz, kudu, zebra gibi birçok av hayvanının 
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etini bulmak mümkün. Hatta parkın birçok yerin-
deki marketlerde satılan “Biltong” denen ve birçok 
farklı hayvanın etinden yapılan, çerez gibi yiyebil-
diğniz kurutulmuş etler satılıyor. Bizim pastırmanın 
biraz daha sert ve kurusu, ama zebra, impala veya 
kudu etinden olanı yiyebiliyorsunuz.

Skukuza Kamp, Kruger Park içerisinde “Big Five 
Territory” olarak adlandırılan ve beş büyük hay-
vanın en çok görüldüğü bölgede yer alıyor, o yüz-
den burada iki gün geçirmeyi planlıyoruz. Buradaki 
odalar çadır değil, doğal olarak burası biraz daha 
lüks ve pahalı, bungalow başı 1600 ZAR ödüyoruz. 
Otele yerleşir yerleşmez hemen çıkıp kendi başımı-
za arabamızla etrafı gezmeye başlıyoruz, akşam 
yemeğinden sonraki “Night Drive” için yaklaşık 3-4 
saatimiz var.

NIGHT DRIVE...

Skukuza kampındaki en önemli aktivitelerimizden 
birisi gece yaptığımız safari idi. Yine özel araç ve 
rehberler eşliğinde ve yine projektörlerle safariye 
çıkıyorsunuz. Üç saat kadar süren safarinin ücreti 
kişi başı 150 ZAR. Gün batımından sonra rehberi-

mizle safariye çıkıyoruz. Skukuza gölgesi büyük 
beşlinin bölgesi olduğu için biraz heyecanlı ama 
gece olduğu için de biraz endişeli bir şekilde yola 
çıkıyoruz. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe 
bir taraftan sırtlanların çığlıkları yükselirken, ka-
ranlığın içinde parlayan gözlerin sayısı artıyor ama 
rehberimiz bunların çoğunun impala, bufalo, sırtlan, 
antilop vs gibi çok gördüğümüz hayvanlar olduğu-
nu söylüyor. Bir iki saat sonra hala aslan ve leoparı 
görmemiş bir şekilde kampa doğru geri dönmeye 
başlıyoruz. Artık kampımızın giriş kapısına kadar 
geldik ve umutlarımız yarın yapacağımız safariye 
kaldı derken bir anda aracımız duruyor. Rehberimiz 
aracın motorunu susturuyor ancak biz neler oldu-
ğunu farkedemeden parmağıyla karanlığı işaret 
ediyor. Projektörü o tarafa çeviriyorum ve bizden 
30-40 metre uzakta 7-8 aslandan oluşan bir aslan 
ailesi görüyoruz. Saatlerce aracın içinde hayvan 
ararken kampımızın giriş kapısının hemen dibinde 
bu muhteşem aslanları görünce dehşete kapılıyo-
ruz. Aslanlar projektörün ışığından biraz rahatsız 
olsalar da ne olup bittiğini anlayamadıkları için hiç 
istiflerini bozmuyorlar. Dakikalarca aslanları izli-
yoruz ve karanlıkta fotoğraflarını çekmeye çalışı-
yoruz. Yahu aslanların biri o karanlıkta aracımıza 
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saldırsa hepimizi kıtır kıtır yerler ama o an nedense 
bunu düşünemiyorsunuz ve anın tadını çıkartma-
ya çalışıyorsunuz. Aslanları gözlemledikten son-
ra kampa dönüyoruz ve büyük beşten birine daha 
işaret koyuyoruz, yarın leoparı görmenin umuduyla 
odalarımıza çekiliyoruz.

JUNGLE WALK...

Skukuza’daki ikinci günümüzde çılgınlığı bir tık ile-
riye götürüyoruz ve kahvaltıdan sonra silahlı reh-
berler eşliğinde yürüyerek ormanın içine dalıyoruz. 
Hani hayvanlar safari aracını büyük görüyor saldır-
mıyor da, şimdi bizi görürlerse ne halt edeceğiz, ya-
nımızdaki iki silahlı yerliye mi güveneceğiz derken 
aklıma bir arkadaşımın Nepal’de safari sırasında 
rehberin gergedanı görünce kaçışını anlattığı anlar 
geliyor. Hakikaten o anda bir hayvan görsek na-
sıl bir yol izleriz, o elimde tuttuğum garip sopa ile 
kendimi nasıl savunabilirim, hangi hayvanı görünce 
nasıl kaçmamız gerekiyordu diye düşüne düşüne 
yürüyüşü hiçbir hayvan göremeden tamamlıyoruz. 

Kampa döndükten sonra birşeyler atıştırıp, Skuku-
za’nın doğusunda bulunan diğer güzergahı keşfet-

meye çıkıyoruz. Kruger National Park’ın en doğu 
noktasına doğru ilerleyip, Tshokwane Piknik alanını 
geçiyoruz ve biraz ileride bulunan Mazithi baraj gö-
lüne doğru ilerliyoruz. Safari yaparken yırtıcı hay-
vanları bulmanın birkaç yolu var. Bunların ilki gök-
yüzünü takip etmek. Eğer hava dönen bir akbaba 
sürüsü görüyorsanız mutlaka onların tam altında 
vahşi bir yırtıcı avını parçalıyordur ve akbabalar da 
kalıntılar için fırsat kolluyorlardır. Ikinci yol diğer 
safari araçlarını takip etmek. Eğer ileride bir yerde 
4-5 safari aracı hareket etmeden duruyorsa bilin ki 
mutlaka yırtıcılara denk gelmişlerdir, o yüzden he-
men yanlarına gidin pişman olmayacaksınız. Üçün-
cü yol ise su birikintilerini takip etmek. Büyük gö-
letlerde mutlaka su aygırı ve timsah vardır ve yine 
tüm otoburlar su içmek için bu göletlere gelecekleri 
için tüm yırtıcılar da göletlerin etrafındadır. Işte tam 
Mazithi baraj gölüne yaklaşmıştık ki önümüzde 2-3 
tane safari aracının durakladığını gördük. Yanlarına 
gittiğimizde araçların göletten su içmeye çalışan 
impala sürüsünü ve gölün içinden bunlara yaklaş-
maya çalışan timsahları izlediklerini farkediyoruz. 
Biraz daha güzel bir açı yakalamak için araçlara 
yaklaşırken ben kamera ile zoom yapmaya çalışı-
yorum ve tam o anda aracımızın hemen yanında 
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devasa bir dişi aslan beliriyor. Ani bir refleksle tüm 
camları kapatıyoruz. Aslan o kadar yakınımızda 
ki cam açık olsa tek bir pençe ile birimizi aşağıya 
alabilecek kadar yakınımıza geliyor ama aslanın 
derdi biz değiliz. O da göletteki impalaları gözüne 
kestirmiş ve nasıl yaklaşabileceğinin hesabını ya-
pıyor. Ilk kez bu kadar büyük, vahşi ve bir o kadar da 
muhteşem güzellikteki bir aslanı birkaç metre yakı-
nımızda görüyoruz. Bütün araçlar motor kapatıyor 
ve sessiz bir şekilde bu aslanın araçların arasında 
umursamaz tavırlarla ilerleyişini izliyor ve alabil-
diğimiz kadar görüntü almaya çalışıyoruz. Aslan 
yavaş yavaş gölete doğru ilerliyor ama impalaların 
olduğu yönün tersine doğru gidiyor. Devamlı aslanı 
izliyoruz ama bir süre sonra herhalde sabah karnını 
doyurdu diyerek oradan uzaklaşıyoruz.

Mazithi baraj gölünden ayrılıp güneye, Sabie Ri-
ver’ın olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Yol üze-
rinde rastladığımız vahşi hayvanların fotoğraflarını 
çekmeye devam ediyoruz. Bir de leopar görsek gö-
nül rahatlığı ile kampa dönüp ertesi gün Johannes-
burg’a doğru yola çıkacağız diye konuşurken, Mu-
rat bir anda bizden çok uzakta, durmuş vaziyette 
bekleyen safari araçlarını görüyor. Bir yandan yan-
larına doğru hızla ilerlerken, diğer yandan kamera, 

dürbün ve fotoğraf makinasını hazırlıyoruz. Burada 
kesin bir vahşi hayvan var ama uzaktan göremi-
yoruz. Yanlarına yaklaştıkça araçlardaki herkesin 
ileride bulunan bir ağaca baktığını görüyoruz. Daha 
da yaklaşıyoruz ve ağacın üstünde bir leopar ve le-
oparın ağzında ise yeni öldürdüğü genç bir impala 
olduğunu görüyoruz. Inanılmaz bir görüntü. Safari 
yapan herkesin hayallerini süsleyen bir anı yaşıyo-
ruz. Hemen aracın motorunu durdurup muhteşem 
güzellikteki leoparı seyrediyoruz. Ağacın dallarının 
tam birleşme noktasına avını yerleştirip parça-
lamaya çalışıyor. Leopar avını güvenli bir şekilde 
ağacın çatalına yerleştirdikten sonra bir anda avını 
bırakıp aşağı iniyor. O anda aşağıda iki tane yavru-
su olduğunu ve aslında yavrularına eğitim vermek 
için avını yukarı çıkardığını, yavrularını da ağaca tır-
manıp avı parçalamaya zorladığını dehşete düşerek 
izliyoruz. Ağaç biraz uzakta olduğu için yavruları 
göremiyoruz ama leoparı yaklaşık bir saat boyunca 
izleyip yüzlerce fotoğraf ve görüntü alıyoruz.

Büyük beşliyi çıplak gözle görmenin verdiği keyifle 
kampa doğru dönerken yol üzerinde ikinci bir leo-
para rastlıyoruz. Bu diğerine göre daha ufak olma-
sına rağmen çok daha yakından görebildiğimiz için 
muhteşem desenli derisini, leoparın yürüyüşünü 

Gezi
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ve etraftaki otoburları seyredişini izliyoruz. Leo-
parın hemen önünde bulunan impala grubu tedir-
gin oluyor, ancak her nedense kaçmıyorlar. Leopar 
onlara doğru ilerledikçe biz de aracı sürmeye ve 
onlara doğru yaklaşmaya başlıyoruz. Güzel bir an 
yakalarım umuduyla, camı indirip video kamera-
mı kayıt moduna alıyorum ve arada deklanşöre de 
basarak fotoğraflar alıyorum. Öyle yakınlarındayız 
ki bir impalanın birkaç metre arkasındaki leoparın 
bize bakışını impalanın bacaklarının arasından fo-
toğraflıyorum. Bu fotoğraf sanırım Güney Afrika’da 
çektiğim en güzel fotoğraf olacak, gözlerime ina-
namıyorum. Uzun süre takip ediyoruz ama leopar 
impalalara birşey yapmadan oradan uzaklaşıyor. 
Üç gündür leoparı görme umuduyla gezerken aynı 
gün içerisinde iki farklı leoparı görmek herhale çok 
kişiye nasip olmaz. 

O akşam muhteşem bir yemekten sonra huzur dolu 
bir uyku çekiyoruz ve ertesi gün erkenden seyaha-
timizin son durağı olan Johannesburg’a doğru yola 
çıkıyoruz.

JOHANNESBURG...

Johannesburg Güney Afrika’nın Cape Town’dan 
sonraki ikinci kalabalık şehri. Seyahatimiz önce-
sinde yaptığımız araştırmada şehirde görülecek 
pek birşey olmadığını ve şehrin en önemli sorunu-
nun güvenlik olduğunu öğrenince sadece bir gece-
mizi buraya ayırdık. Halk arasında Joburg olarak ta 
bilinen Johannesburg’ta nüfusun çoğunu siyahiler 
oluşturuyor. Şehrin taşralarına gittikçe, özellik-
le Soweto bölgesinde, “shanty town” dedikleri te-
nekelerden yapılmış baraka evlerde sefalet içinde 
yaşayan insanları görebiliyorsunuz. Bu bölgeler 
beyazlar için hiç güvenli değil, zaten şehrin belirli 
bölgeleri dışında beyazları yürürken görmek biraz 
zor. Hani Istanbul için “taşı toprağı altın” diyoruz 
ya, aslında Johannesburg için bu deyim tam yerine 
oturuyor. Bir tarafta sefalet içerisinde yaşayan si-
yahiler, hemen yanı başlarında dünyanın en zengin 
altın ve platin yataklarını görüyorsunuz. Siyahlar 
maden çıkartıyor, beyazlar ise şehrin belirli korun-
muş bölgelerinde, tel örgüler ve CCTV kameralarla 
çevrilmiş lüks malikanelerinde sefa sürüyorlar. 

Kruger Park’tan çıkar çıkmaz hava kararmadan 
Johannesburg’a varmak için hiç bir şekilde durak-
lamadan ve mola vermeden Johannesburg şehir 
merkezindeki otelimize yerleşiyoruz. Otelimizin 
bulunduğu yer beyazların da yaşadığı güvenli bir 
bölge. Akşam dışarıda yemek yemek ve biraz eğ-
lenmek için şehirdeki kulüplerden birine gitmek için 

otelin, kendisi de zenci olan güvenlik görevlisine yol 
soruyoruz, ancak bize kendisi eşlik ederse gidebi-
leceğimizi söylüyor, bizi kulübe kadar getiriyor ve 
akşam 24.00’da yeniden bizi kapıdan alması için 
sözleşiyoruz. Ne kadar ilginçtir ki, bizi zencilerden 
yine bir zenci koruyor.

Ertesi gün şehir merkezinde bulunan, Güney Afri-
ka’lı siyahi lider Nelson Mandela’nın adının veril-
diği meydanı, etrafındaki alışveriş merkezlerini ve 
turistik mekanları geziyoruz. Son olarak meydanın 
ortasında bulunan Nelson Mandela’nın 6 metre 
yüksekliğindeki heykeli ile bir fotoğraf çektirip ha-
valimanına doğru yola çıkıyoruz. Hayatım boyunca 
yaptığım tüm seyahatlerde, iki hafta içerisinde bu 
kadar farklı yer gezip, farklı lezzetler tadıp, birçok 
ilki yaşadığım, her gün farklı bir hayvanla karşılaş-
tığım, adrenalinin tavan yaptığı ve her gün farklı he-
yecanlar yaşadığım bir tatil yapmamıştım, o yüzden 
Güney Afrika’nın benim hayatımdaki yeri apayrıdır. 
Ileride mutlaka ama mutlaka bir kez daha görüş-
mek üzere diyerek ayrılıyoruz Güney Afrika’dan...

Gezi
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