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Mühendislik yeminimiz esası ile bizler gönüllü olarak hiçbir 
çıkar ve maddi menfaat gözetmeksizin; 

Elektrik Tesisat Mühendisliği’nin ve meslek uygulamalarının en az çağdaş 
seviyelerde ilerleme ve gelişiminin hayata geçirilmesi için; Akademik, 
Teknik, Kamu ve Sektör kaynaklarından faydalanarak BİRLİKTE Elektrik 
Tesisat Mühendisliği ve Mühendislik Kuruluşlarının gelişmesine yönelik 
çalışmalar yapıp, programlar geliştirmeyi amaç edindik.  

Elektrik Tesisat Uygulamalarında ve Mühendisliği’nde, Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu, her türlü tamamlayıcı ve yapıcı çalışmalarımızı güncel ve 
sürekli kılarak, Ülkemizin geleceği için başvurulan ve tercih edilen bir sivil 
toplum örgütü olma yolunda ki hedefimize DAHA ÇOK ÇALIŞARAK en 
kısa zamanda ulaşacağımıza eminiz. 
 
 
  

Sayfa 3 / 41 

 



ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ  
10. DÖNEM (2019 – 2021) YÖNETİM KURULU 

ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

 
ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

Derneğimizin olağan genel kurulu yapılmak üzere 08 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da, dernek 
merkezinde toplanılmış ancak yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.  
2. ilan edilen 23 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da, dernek merkezinde yeterli çoğunluk sağlandığından 
toplantıya başlanılmıştır. 
Toplantıya 205 Üyeden 38’nin katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. 
Açılışı yapmak üzere yönetim adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa Cemaloğlu söz almıştır.  
Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçilerek Divan heyeti başkanlığına Sn. Tahsin 
Armağan, Katip üyeliklere Sn.İ.Etem Bakaç ve Sn.Levent Ünsal oy birliği ile seçildi. 
Divan başkanlığınca saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi. 
Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile İbra edildi. 
Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi. 
SEDEFED/ TURKONFED üyeliği onaylandı. Yönetim Kuruluna temsilci atanması için yetki verildi. 
Kurucu üyelere ait Tüzel kişiliklerin üye kabulündeki aidat miktarlarının belirlenmesi için yönetim kuruluna 
oy birliği ile yetki verildi. 
Dernek ve İktisadi İşletme çalışılan banka değişikliği için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi. 
Yönetim Kurulu asil-yedek, Denetim kurulu asıl-yedek seçimine geçildi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dan oluşan liste seçildi. Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan            
başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi. 

Divan Başkanı Katip üye Katip üye 
Tahsin Armağan İ.Etem Bakaç Levent Ünsal 
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ETMD 2019-2021 GÖREV DAĞILIMI 

   

BAŞKAN : MUSTAFA CEMALOĞLU 

AKİL KURUL : Prof. Dr. GALİP CANSEVER 

 : A.MEDİH ERTAN 

 : TAHSİN ARMAĞAN  

BAŞKAN YARDIMCISI  : MEHMET PAK  

SAYMAN : ETEM BAKAÇ 

GENEL SEKRETER : HASAN ŞERRUF 

HAZİNE : AHMET NURİ İŞLEK 

İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA : Dr. ENGİN AYÇİÇEK 

FUAR - SEMİNER – EĞİTİM : GÖKHAN AKBAŞ 

 : ALİ ÇETİNDAL 

SOSYAL ETKİNLİKLER : FERDAN KUTLU  

ÜNİVERSİTELER : BAYRAM EKİCİ 

ÜYELER : BİHTER ÜNLÜSOY 

 : GÜLCAN ÜNAL (Bireysel) 

 : CEMİL TOPAK  (Tüzel) 

TEMSİLCİLİKLER : ŞERAFETTİN UZUN 

 : ZAFER MUTLU 

STANDART, YÖNETMELİK VE DENETİM : BURAK DAŞDEMİR 

 : ALİ ALPER ÇELEBİ 

DİJİTALLEŞME : HASAN ŞERRUF 

 : BİHTER ÜNLÜSOY  

 : ALİ ALPER ÇELEBİ 

 : FERDAN KUTLU 
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BAŞKAN 

Mustafa Cemaloğlu 

 

1961 yılında Bitlis’te doğdu. Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi Elektrik            
Bölümü’nden 1977 yılında,1984 döneminde de Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik        
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyeti sonrası Beko-Hitachi, İskenderun        
Demir Çelik fabrikalarında çalıştı. 

1986 yılındaki askerlik vazifesinden sonra “MC Elektrik Taahhüt İşleri” isimli ilk firmasını            
kurdu.1988 yılında Meta Elektrik firmasını kurarak Elektrik Taahhüt ve toptan/perakende          
malzeme satışına ve aynı dönemde Yap-Sat inşaat işlerine başladı.  

1994 yılında Meta’dan ayrılarak Cihan Elektrik firmasını kurdu. 

Mustafa Cemaloğlu, Elektrik Taahhüt, Toptan Malzeme, Dekoratif Ev ürünleri, Ev          
otomasyonu, Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerji Santralleri kurulumu yapan şirketleri ile          
çalışma hayatıma devam etmektedir. 

10.dönem hedefleri arasında derneğin yapısal ve kurumsal kimliğine, yazılı eylem          
planlarına katkıda bulunmak ve Mühendislik yaklaşımına farklı bir bakış açısı getirmek           
bulunmaktadır. 

Çeşitli Sivil toplum kuruluşlarına üyeliği ve bazılarında aktif görevleri devam etmektedir. 

Mustafa Cemaloğlu, İç mimar Necla hanımla evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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AKİL KURUL ÜYESİ 

Prof. Dr. Galip Cansever 

 

 

 Prof. Dr. Galip Cansever 1952 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1972-1976 yılları arasında           
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümünde         
okudu. 1976-1978 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi,          
Elektrik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansı tamamladı.  

Doktorasını yine Yıldız Teknik Üniversitesi,  Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik 
Mühendisliği bölümünde 1980-1984 arasında tamamladı. Aynı üniversitede 1990 yılında 
Doçent ve 1996 yılında Profesör ünvanlarını aldı. 

Prof. Dr. Galip Cansever’in araştırma uzmanlık alanları arasında  
 

Sürekli Proseslerde Fuzzy Lojik Kontrol 
Kimlik belirleme ve Yeniden yapılandırma Sistemleri 
Ardışıl Proseslerde Petri-Net Teorisi ve Kontrol uygulamaları 
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon için Adaptif Kontrol ve uygulamaları 
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon için Robust Kontrol ve uygulamaları 
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyonda DSP Uygulamaları 
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyonda Mikrodenetleyici Uygulamaları 
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyonda PLC Uygulamaları 
Bina Otomasyon Sistemleri 
Proses Kontrol Sistemleri ve Fabrika Otomasyonda SCADA bulunmaktadır. 
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AKİL KURUL ÜYESİ 

A.Medih Ertan 

 

 
1952 İstanbul doğumlu olan A.Medih Ertan 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Fakültesini bitirdikten sonra mühendislik hayatına Elektronik Mühendisi olarak 
başlamıştır. Öğrencilik sürecinde üniversitenin vermiş olduğu başarı bursu sayesinde 
T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu ÇNAEM ( Çekmece Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi) TR-2 Reaktör Tevsii Grubu ilk mühendislik çalışmasıdır. 
 
1976 yılında serbest meslek hayatına geçiş yaparak sırasıyla 1976 yılında 
ELEKTROPANÇ ELEKTRONİK LTD.ŞTİ ‘ni 1991 yılında ELEKTROPANÇ ELEKTRİK 
LTD.ŞTİ ve 2001 yılında AE ARMA-ELEKTROPANÇ A.Ş. nin kurucu Ortağı olarak görev 
almıştır. 
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyesi ve Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin 
(ETMD) kurucu üyelerinden olan A.Medih Ertan bu derneğin ikinci dönem başkanlık 
görevini de üstlenmiştir. A. Medih Ertan günümüzde AE’nin Yönetim Kurulu üyeliği 
görevini sürdürmektedir. 
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AKİL KURUL ÜYESİ 

Tahsin Armağan 

 

02.02.1042’de Bursa, İnegöl de doğdu. Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, 
1963 mezunu. Aynı Üniversitede Yüksek Lisans eğitimini 1965 yılında tamamladı. 
Taahhüt sektöründe saha mühendisi olarak çalıştıktan sonra USAF – Engineering & 
Construction – Wiesbaden, AEG Frankfurt ve AEG İstanbul bürolarında proje mühendisi 
olarak çalıştı. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin, Bölge Müdürü olarak, kuruluş 
çalışmalarını tamamladı. 1983 yılından beri kendi firması ile 1996 yılına kadar taahhüt ve 
danışmanlık, 1996 yılından itibaren danışmanlık hizmeti vermekte olup, ağırlıklı olarak 
enerji üretim – kojenerasyon , iletim ve dağıtım projeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, 
endüstri kuruluşları, alışveriş merkezleri elektrifikasyonu, atıksu arıtma elektrik tesisleri 
proje ve danışmanlığı üzerinde uzmanlaşmıştır. 
 
Ataköy Rotary Kulübü , Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği (ETMD) üyesi , Kojenerasyon Derneği (KojenTürk)  Yönetim Kurulu üyesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Vakfı Mütevelli sidir.  
 
Enerji Kuruluşlarına  çeşitli seminerler ve yönetmelik  çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. 
ETMD Dergisi, 3E Dergisi’ nde Enerji, Kojenerasyon , Enerji Verimliliği, Özel Sektör 
Enerji Üretiminin Sorunları konularında çeşitli yazıları vardır. ICCI, Kojenerasyon 
Konferanslarında, WIN Endüstri Fuarlarında ,Yıldız Teknik Üniversitesi RLC günlerinde 
enerji konusunda çeşitli konferanslar vermiş ve panellere katılmıştır. Sabancı Üniversitesi 
Enerji Teknolojileri  Master programında Kojenerasyon ve Elektrik İletim Sistemleri 
konusunda ders programı vardır.  
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BAŞKAN YARDIMCISI 

Mehmet Pak 

(EFES ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

Mehmet Pak, 1971 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Zonguldak’ta 
tamamladıktan sonra İTÜ Elektrik-Elektrik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 
1995 yılında mezun oldu. 

Henüz öğrenci iken çalışmaya başladığı Erde Mühendislik SAN ve TİC AŞ firmasında 
saha mühendisliği, şantiye şefliği, proje müdürlüğü görevlerinin ardından 2003-2008 
yılları arasında Erde Rusya firmasında genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük 
görevlerinde bulundu. 

2008-2013 yılları arasında Erde Mühendislik SAN ve TİC AŞ’de genel müdür yardımcılığı 
yapan Mehmet Pak, 2014 yılından bugüne aynı firmada Genel Müdürlük görevine devam 
etmektedir. 

ETMD 9.Dönem Yönetim Kurulu’nda Üniversiteler ve Burslar Komitesi Başkanlığını 
yapan Mehmet Pak, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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SAYMAN 

İbrahim Etem Bakaç 

(LİKYA ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

İbrahim Etem Bakaç, 2001 yılında Prysmian ailesinde Yurtiçi Satış departmanında          
çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Yurtiçi Satış Müdürlüğü’ne atanan ve 2010-2011          
yılları arasında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Bakaç, 2011 yılından           
itibaren Yurtiçi Satış Direktörü olarak çalışmaya devam etmektedir.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan          
Bakaç, yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektrik & Elektronik Mühendisliği üzerine          
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 
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GENEL SEKRETER 

Hasan Şerruf 

(DİJİTALLEŞME, HARRAN ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

Hasan Şerruf  1964 yılında Antakya’da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Antakya’da 
tamamladıktan sonra İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 
1986 yılında mezun oldu.  
 
1988 yılında Siemens’te çalışmaya başladı.Şu anda Şalt bölümü (Control Products) 
bölüm yöneticisi ve Bayi Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. 
 
Hasan Şerruf evli ve bir çocuk babasıdır. 
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HAZİNE 

Ahmet Nuri İşlek 

 

 

Ahmet Nuri İşlek, 26 Ağustos 1968 tarihinde Adapazarı’nda doğdu. 

1985-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi,        
Elektrik Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra, iş hayatına 1992 yılında TEE          
(Arçelik) firmasında Bakım Formeni olarak başladı. Sonrasında sırasıyla, Aksa Jeneratör          
‘de Portatif Ürünler Satışı Bayi Sorumlusu ve Hidrotek Arıtma firmasında da Satın alma             
Şefi olarak çalıştı. 

1994 yılı sonundan itibaren 22 yıl sürecek Schneider Elektrik hayatı boyunca değişik            
sürelerle 14 farklı satış ve bilanço yönetimi sorumluluğu üstlendi.  Son olarak da Enerji İş              
Birimi ‘nde Orta Gerilim Pazarı ve Ürünlerinden sorumlu Satış Direktörlüğü görevini           
yürütürken, kendi işini yapmak üzere ayrıldı ve Şubat 2016 ‘da ANSI Enerji Elektrik             
Danışmanlık A.Ş. firmasını kurdu. 

Özellikle, Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Dağıtım Sistemleri Dizaynı ile Enerji Üretimi            
(Güneş/Rüzgar/Jeotermal/vb.) uzmanlık konuları arasında yer almaktadır. 

Ahmet Nuri İşlek, evlidir ve 2 kız çocuk babasıdır.  
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İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA 

Dr. Engin Ayçiçek 

(MARDİN ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

Dr. Engin Ayçiçek 1978 yılında İstanbul’da doğdu. Maçka Teknik Lisesi Elektrik           
Bölümü’nü bitirdikten sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde         
sırasıyla, 2001’de lisans, 2005’de Yüksek Lisans ve 2012’de Doktora eğitimini          
tamamladı. 

Aynı üniversitede 2001’de başladığı Öğretim Üyeliği görevine halen devam etmektedir.          
Elektrik sektöründe birçok firmada Ar-ge, İş Geliştirme ve Pazarlama danışmanlığı          
yapmıştır. Tamamlamış ve yürütmekte olduğu birçok özel sektör ve üniversite projeleri           
mevcuttur. 

Uzmanlık alanları arasında bulunan Elektrik Makinalarının Teorisi ve Tasarımı, Elektrik          
Makinalarının Endüstriyel Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri hakkında ulusal ve         
uluslararası birçok yayını mevcuttur. ETMD 9. Dönem Yönetim Kurulu’nda Bilim ve           
Teknik Komitesi başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Dr. Engin Ayçiçek, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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FUAR - SEMİNER – EĞİTİM 

Gökhan Akbaş 

 

 

1973 İstanbul doğumludur. 1994 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği lisans eğitimini derece ile tamamladı. Okul sürecinde iken Türk medya 
sektörüne birçok özel televizyonun katılması ve yayın hayatına geçmesinde aktif yönetici 
olarak rol oynadı.  

2000 senesinde kendi sektörüne geçiş yaparak ERTEK MÜHENDİSLİK bünyesinde yurt 
içinde ve dışında birçok başarılı MEP projesine aktif olarak imza attı. Sonrasında 
yöneticilik kariyerine sektörün dinamik taşlarından biri olan ETKİN ŞİRKETLER 
TOPLULUĞU’ nda Taahhüt Departman Müdürlüğü görevini üstlendi. Daha sonrasında 
ORGE ELEKTRİK A.Ş. firmasında İş Geliştirme ve Yatırımlar Direktörlüğü ve OPTİMAL 
PROJE YÖNETİMİ bünyesinde 4 sene boyunca MEP Direktörü olarak yurt içinde ve 
dışında birçok elektromekanik projeyi yönetti. 
 
20 yılı aşkın mesleki tecrübeleri ile bunun getirdiği geniş bir network ağı doğrultusunda 
2017 yılının üçüncü çeyreğinde kurucusu olduğu MEP DANIŞMANLIK VE PROJE 
YÖNETİMİ çatısı altında sadece elektrik, mekanik ve LEED konularını kapsayan proje ve 
inşaat yönetimi danışmanlığı yapmaya başladı. 
 
Çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte ve ilgi alanlarını; sosyal sorumluluk projeleri, seyahat, 
teknoloji ve motor sporları oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenmeyi ve düzenli spor yapmayı 
yaşam biçimi olarak benimsemektedir. Evli ve 2 erkek babasıdır. 

 

 

 

 
Sayfa 15 / 41 

 



ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ  
10. DÖNEM (2019 – 2021) YÖNETİM KURULU 

ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

SOSYAL ETKİNLİKLER 

Ferdan Kutlu 

 

 

1974 Bandırma doğumludur. Yıldız Teknik Üniveristesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 
1997 yılında mezun olmuştur.  

1999 yılından itibaren Legrand Elektrik A.Ş. firmasında çeşitli pozisyonlarda görev almış 
olup halen Proje Takip ve Koordinasyon Müdür’ü görevinde bulunmaktadır.  

Evlidir ve Beşiktaş – İstanbul’da ikamet etmektedir. 
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ÜNİVERSİTELER 

Bayram Ekici 

(ANİ ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

1963 Çorum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Mecitözü-ÇORUM’da tamamladı.1982 
yılında Çorum Meslek Yüksek Okulundan,1989 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca 
Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına elektrik proje sektöründe devam 
ederken de Kocaeli Üniversitesi  Elektrik Mühendisliği Bölümüne kayıt olarak Elektrik 
Mühendisliği diplomasını aldı. 
Kurucusu olduğu HB ELEKTRİK PROJE MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.’nde 1997 yılından beri 
elektrik proje ve danışmanlık hizmeti alanında çalışmalarına devam etmektedir. 
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ÜYELER 

Bihter Ünlüsoy 

 

 

Bihter Ünlüsoy 23 Ağustos 1983 tarihinde, İzmit’te doğdu. Bilecik Fen lisesi eğitimden            
sonra, 2000 yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ Elektrik         
Mühendisliği Ana Bilim Dalı eğitiminden 2005 tarihinde mezun oldu. 

2005-2007 yılları arasında iki farklı şirketin proje yönetim ve tekliflendirme birimlerinde           
‘Enerji Kalitesi’ uzmanlık alanı içerisinde çalışmalar yaptıktan sonra 2007 yılında          
Schneider Elektrik ailesine katıldı. 

6 yıl süre ile Servisler Departmanı ve Proje Yönetim Merkezinde Proje Müdürlüğü            
görevlerini üstlendi. Çeşitli bina ve endüstriyel tesis projelerinin şantiyelerini yönetti. Son           
5 yıldır ise halen sürdürdüğü Proje Geliştirme & Preskripsiyon Müdürlüğü pozisyonunda           
kariyerine devam etmektedir. 

Özellikle Alçak Gerilim ve Orta Gerilim dağıtım tesisatlarının tasarımı, mühendislik          
hesaplamaları, koordinasyonu ve enerji kalitesi uzmanlık konuları arasında yer         
almaktadır.  Bu konularda yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Elektrik Tesisat         
Rehberi kitabının Türkçeleştirilerek sektöre kazandırılmasında yoğun katkıları       
bulunmaktadır. 

Bihter Ünlüsoy, evlidir ve 1 kız çocuk annesidir. 
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TEMSİLCİLİKLER 

Şerafettin Uzun 

 

 

1968 Ankara Doğumluyum. Ankara Yenimahalle teknik lisesinde elektrik bölümünde 
eğitimimi tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümünü kazanarak İstanbul’a adım attım. 
1989 yılında mezun olduktan sonra ilk olarak ÖZGE Mühendislik te proje çizimi görevi 
üstlendim. Kısa süre sonrada dönemin yetkin satış firmalarından KORONA mühendislikte 
satış mühendisi olarak çalışmaya başladım. Askerliğimi elektrik mühendisi olarak ifa 
ettim. Bu süreçte Etimesgut ta beton santrali fabrikası yapımında bulundum. Askerlik 
dönüşü Korona mühendislikteki işime geri döndüm. 

8 yıllık Korona mühendislik tecrübesinden sonra METRO mühendisliğe Satış müdürü 
olarak geçtim. Metro mühendislikteki görevim 1 yıl gibi kısa bir zaman aldı.  

1999 Yılında Kare Mühendisliği ve ardından Doruk elektrik firmamızı kurduk.  

Doruk elektrik firması ile yaklaşık 8 yıl birçok pano projesine imza attıktan sonra  2006 
yılında kendi firmam olan AEP Elektrik San ve Tic Ltd. Şti’ni kurup yetkili ABB pano 
partneri olarak her türlü elektrik panosu keşif, proje, montaj işlerinde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.  

Sektörde 30 yılımı doldurdum. Umarım daha fazla yıllar birlikte oluruz. 
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STANDART, YÖNETMELİK VE DENETİM 

Burak Daşdemir 

(NEMRUT ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisi. 1994 Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. 2018 
yılında Marmara Üniversitesi’nden Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans derecesi aldı. 
ODTÜ’den mezun olduktan sonra ODTÜ Matematik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi 
olarak işe başladı. Ardından Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından yürütülen 
Dünya Bankası kredili Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi’nde Elektrik 
Mühendisi olarak bir süre görev yaptı.  

Askerlik görevinin ardından Berg Elektrik Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Teklif 
Mühendisi olarak 2 yıl çalıştı. 2005 yılından itibaren Foster Wheeler Bimaş’ta Kıdemli 
Elektrik Mühendisi, Elektrik Baş Mühendisi ve Elektrik Bölüm Müdürlüğü pozisyonlarında 
çalıştı. Son dönemde yaşanan şirket birleşmelerinin ardından önce Amec Foster Wheeler 
ardından Wood ismi ile faaliyetine devam eden aynı şirketin İstanbul Ofisi’nde halen 
Elektrik Bölüm Müdürü pozisyonunda çalışmaya devam etmektedir.  

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Daşdemir iyi derecede İngilizce ve orta-ileri seviyede 
İtalyanca bilmektedir. 
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Ali Alper Çelebi 

 

 

Alper Çelebi 2007 yılında İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü lisans programını 
tamamlayarak sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA 
yüksek lisans derecesine sahiptir. 
 
2012 yılında katıldığı ABB Elektrik firmasında Elektrifikasyon Ürünleri Divizyonu’nda DIN 
Rayı Ürün Pazarlama Uzmanı görevinin ardından 2016 yılı Kasım ayı itibariyle Teknik 
Tanıtım ve Dizayn Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
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Ali Çetindal 

 

 
Ali Çetindal 11 Nisan 1983 tarihinde, İzmir’de doğdu. Yunus Emre Anadolu Lisesi’ndeki 
orta öğreniminden sonra, 2002 yılında başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi/ Mühendislik 
Fakültesi/ Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı eğitiminden 2007 tarihinde mezun oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra kısa süreli olarak Pesa Elektrik 
firmasında Saha Mühendisi olarak görev aldı. 2007 yılında satış mühendisi olarak 
Schneider Elektrik ailesine katıldı. 
 
5 yıl süresince proje satış mühendisi olarak çalışıp , sonrasında 2 yıl süresince Bursa 
Bölge Müdürü olarak görev almıştır. 
  
Son 3 yıldır ve halen Marmara Bölge Satış Müdürü göreviyle müteahhitler ve son 
kullanıcılar üzerinden proje satışlarını yönetmektedir. 
Ali Çetindal, evlidir ve 1 kız çocuk babasıdır. 
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Cemil Topak 

 

 

1986 Yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokul eğitimimi Ereğli’de 
tamamladı, sonrasında Antalya’ya yerleşerek Aksu Fen Lisesinde fen bilimleri eğitimi 
alarak mezun oldu. 2006 yılında İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği’ni kazanarak üniversite hayatına başladı.  

Yıldız Teknik Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümünde okuduğu yıllarda ileride 
yer almak istediği sektörün Elektrik Taahhüt sektörü olduğuna karar verdi. İngilizce 
eğitimi için 2009 Yılında Amerika Birleşik Devletlerine gitti. İngilizce eğitimini 
tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek iş hayatına başladı.  

Uzun yıllardır Elektrik taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Orge Enerji Elektrik Taahhüt 
A.Ş ekibine 2011 yılında katıldı. Yıllar içerisinde firmada Proje Müdürlüğü, Proje 
Koordinatörlüğü, Teklif  Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü gibi görevlerde bulunduktan 
sonra halen Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  

2013 yılından beri evli ve 2 erkek çocuk babasıdır. 

Boş zamanlarında ilgi alanları tasavvuf, enstrüman çalmak ve kitap okumaktır. 
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Gülcan Ünal 

(OYLAT ÇALIŞMA GRUBU) 

 

 

Gülcan Ünal 09 Kasım 1983’te, Karabük’te doğdu. 2008 yılında Girne Amerikan 
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Ünal, daha sonra farklı 
şirketlerde tekliflendirme ve proje yönetimi departmanlarında çalıştı. Yenilenebilir enerji 
sektöründe, kalite ve teknik konularda çeşitli eğitimler aldı ve bu yönde uzmanlaştı. 

2012 yılından itibaren kariyerine Omega Pano’da devam eden Ünal, 6 yıl Müşteri 
Yöneticisi olarak Alçak Gerilim Pano dizaynı ve tekliflendirilmesi üzerine çalıştı. 

2018’de Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenerek, özellikle Dış Ticaretin 
artırılmasına yönelik çalışmalarda bulundu. 

Halihazırda firmanın Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir. İyi derecede 
İngilizce bilen Gülcan Ünal, evli ve 1 kız çocuk annesidir. 
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Zafer Mutlu 

 

 

Zafer Mutlu, 1969 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Mutlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. 
 
1998 yılında çalışmaya başladığı Schneider Electric bünyesinde satış, pazarlama ve iş 
geliştirme birimlerinde çeşitli görevler üstlendi. Daha sonra CEDETAŞ Elektromekanik 
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, EAE Elektroteknik San. ve Tic. 
A.Ş.’de Aydınlatma Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 
 
1 Aralık 2017 tarihinden beri Teksan Jeneratör Pazarlama Direktörlüğü’ görevini 
yürütmekte. 
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YÖNETİM KURULU GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 
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Yönetim Kurulu Başkanı Görev ve Sorumluluk Tanımı 

● Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun öngördüğü         
sorumluluklar yanında, tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararları gereğince yönetir. 

● Dernek Yönetim kurulunu oluşturur, görev ve sorumlulukları tanımlar. 
● Derneğin yönetim dönemi içerisinde yapılacak çalışmalarını planlar. 
● Kanuni sorumluluklar: 

5253 sayılı Dernekler kanununa göre “Dernek Yöneticisi” olarak tanımlanan kişi dernek yönetim kurulu başkanıdır. Bu itibarla; 

(1)- Bu Kanunun 32. Maddesinde belirtilen kusur ve suçların işlenmesi hallerinde, kanun kapsamında verilecek olan idari para cezası, adli para                    
cezası ve kanunun 32/d maddesinde “3 aydan 1 yıla kadar” şeklinde belirtilen hapis cezası müeyyidelerinde, yasanın muhatap aldığı kişi,                   
dernek yönetim kurulu başkanıdır. 

(2)- Dernek yönetim kurulu başkanı, dernek genel kurulunun açılışını yapmakla yükümlüdür. Şayet dernek genel kurulunun açılışını kendisi                 
yapamayacak ise bir yönetim kurulu üyesini dernek genel kurulunun açılışını yapmak üzere görevlendirmekle sorumludur. 

(3)- Dernek yönetim kurulu başkanı, dernek genel kurul tutanakları ile diğer evrakları genel kurul toplantısı sonucunda teslim almak, muhafaza                   
etmek yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içerisinde teslim etmekle sorumludur. 

(4)- Dernek genel kurul sonuç bildiriminin, genel kurulu takip eden 30 gün içerisinde mülki idare amirliğine verilmemesi halinde sorumlu kişi                    
dernek yönetim kurulu başkanıdır. 

(5)– Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk 4 ayı içerisinde, bir önceki yıla ait Dernek beyannamesini, derneğin kaydının                    
bulunduğu mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. 

(6)- Dernek yönetim kurulu başkanı, dernek tüzüğü ve/veya yönetim kurulu kararı ile münhasıran kendi uhdesine verilen diğer dernek                  
işlerinden de tam sorumludur. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görev ve Sorumluluk Tanımı 

● Derneğin yönetim dönemi içerisinde planlanan çalışmalarını yürütür. 
● Dernek Yönetim Kurulu başkanının görevlendirmesi ile vekâlet eder. 
● Meslek ve ihtisas odaları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, yerel           

yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve uluslararası meslek kuruluşları ile           
işbirliği yapar ve koordinasyonu sağlar.  

● Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar. 

Genel Sekreter Görev ve Sorumluluk Tanımı 

● Genel Sekreter Başkan’a karşı sorumludur. 
● Dernek teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge usul ve           

esaslar dâhilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. 
● Dernek içi ve dernek dışı yazışmaları yürütür. 
● Dernek idaresinden sorumludur. 
● Birimler arasında koordinasyonu sağlar, işbirliğini temin eder, verimli ve düzenli bir           

çalışma ortamı oluşturur. 
● Protokol, ziyaret ve tören işlerinde destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve          

düzenlemesini sağlar. 
● Danışma Kurulu toplantıları için çağrı yapar, katılımı sağlar ve düzenler. 
● Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar. 

Sayman Görev ve Sorumluluk Tanımı 
● Derneğinin gelirlerinin ve üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar.           

Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar, zorunlu defterlerin düzenli           
şekilde günü gününe tutulmasını sağlar. 
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● Dernek adına yapılacak bütün giderlerin dernek tüzüğü, genel kurul ve yönetim kurulu            
kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapar. 

● Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşulu ile yönelim           
kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapar. 

● Genel kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlar.(Hazine Yönetimi ile birlikte) 
● Derneğin mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup demirbaş defteri         

tutulmasını sağlar.  
● Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar. 

Sorumluluk Alanı : Akil Kurul  
● Sorumluluk alanlarında görev alanın talebi ile yapılacak olanların daha iyi, daha faydalı ve             

daha etkin şekilde gerçekleşmesi için “akil” değerlendirmeleri ile kılavuzluk yapar, yol           
gösterir. 

● Derneğinin tüm faaliyetlerinde, faaliyeti tüm çerçevesi ile değerlendirerek destek olur. 

Sorumluluk Alanı : Üniversiteler  
● Üniversitelerimizin ve diğer kurumlarımızın desteğini alarak dernek üyelerine eğitici         

seminerler düzenler. Akademik alandaki gelişmelerin, elektrik mühendislerine       
aktarılmasını sağlar. 

● Öğrenciler için firmalara teknik geziler düzenler. 
● Öğrencilerin uzmanlaşma çalışmalarına katkıda bulunur. 
● Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleriyle iletişim kurar. 
● Mühendisliğe katkı sağlayacak konuları belirleyerek ortak çalıştaylar düzenler. 
● Üniversitelerin tüzüğümüzde yazan bölümleri ile sektörde yer alan firmaların bağlantı          

kurmalarını sağlar. 
● Üniversiteler ve sektör firmalarının birbirlerinden beklentilerini belirli aralıklarla        

araştırarak güncelleyip yayınlar. 
● Üniversite öğrencilerinin sektör dinamiklerini anlaması için çalışacağı gibi elektrik         

mühendislerinin bilgilerinin yenilenmesi için de çalışma yapar. 

Sorumluluk alanı : Üyeler 
● Bireysel ve Kurumsal üyelerin aşağıdaki başlıklar altında verilen sorumluluk alanları          

içerisinde tüm organizasyondan sorumludur.  
● Özellikle kurumsal üye ziyaretlerinde ve yeni kurumsal üye kazanımlarında çalışmalar          

yapar. 
● Derneğin gücü kullanılarak diğer firmalardan üyelere temin edilebilecek avantajları 

belirler ve yürürlüğe koyar. 
 

a. Sorumluluk Alanı : Bireysel Üyeler 
● Mevcut üyelerle iletişimi yürüterek, yeni meslektaşlara ulaşma konusunda çalışmalar 

yapar. 
● Üye aidatlarının tespiti konusunda yönetime öneride bulunur. 
● Üyelik ayrıcalıklarını tespit etmek ve aidat ödemelerinin takibini yapar. 
● Mevcut üyelerden öz geçmiş havuzu oluşturur, kurumsal üyelerin personel ihtiyacı          

duyması halinde bu havuzu öncelikle kullanır. 

b. Sorumluluk Alanı : Tüzel Üyeler 
● Belirli sürelerde dernek faaliyetlerinden Tüzel Üyelerin haberdar olmasını sağlar. 
● Mevcut üyelerin faaliyet alanları ile ilgili dernek üyelerine duyurularda bulunur. 
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● Kurumsal üyelerle ziyaretler düzenler, derneğin sürekli iletişimde olabilmesi için gereken          
her türlü çalışmayı yapar.  

● Tüzel üyelerin personel ihtiyaçlarının dernek aracılığı ile yapmasını sağlar. 
● Diğer organların ihtiyaç duyduğu Tüzel üye desteklerini sağlar. 
● Derneğin kabul edebileceği vasıflara uygun yeni Tüzel üyelerin kazanılmasını sağlar.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Kurul Kararı ile Kurucu Üyelerin bağış ve aidatlarının belirlenmesi ile Tüzel üye yapıldığında 
kurumsal üye yapımız aşağıdaki firmalarla güncellenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sorumluluk Alanı : Sosyal Etkinlikler 

● ETMD bireysel ve kurumsal üyelerinin sosyal ortamlarda bir araya gelmelerini sağlar. 
Bu amaçla; 
⋅ Derneğin geleneksel hale getirdiği ETMD gecesi, Yaza Merhaba etkinliği, ETMD Futbol           

liginin başarılı ve verimli olarak sürekliliğini sağlar. 
⋅ Bu dönemde 2. ve 3.’sü yapılacak olan Bowling turnuvasını geleneksel hale gelmesi            

için çaba sarf edip etkinliğin katılımcı ve eğlenceli geçmesini organize eder. 
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● Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik konularda çözüm ve fikir alışverişi için             
ilgili sosyal ortamları organize eder. 

Sorumluluk Alanı :  Temsilcilikler 

● Dernek faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulması, temsilciliklerin         
açılması için yönetime öneri getirir, gerekli çalışmaları yapar. 

● Bölge temsilcilikleri ile gelişim toplantıları yapar. 
● Dernekle temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlar. 

Sorumluluk Alanı :  İletişim Ve Sosyal Medya 

● Derneğin faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulmasından ve         
üyelerinin gelişimlerini arttırıcı yönde yayınlar hazırlanmasından sorumludur.  

● Derneğimizin basılı yayını olan “Bizden Haberler” dergisini en zengin biçimde zamanında           
çıkarmasını sağlar. İçerik çalışmaları ve hazine yönetimi ile birlikte reklam alma           
çalışmaları yürütür.  

● Derneğimizin web sitesinin yönetimi ve organizasyonundan sorumludur. İçerik        
çalışmaları ve hazine yönetimi ile birlikte reklam alma çalışmaları yürütür.  

● Dönemsel olarak tüm yazılı ve görsel yayınlar ile ilgili aksiyon planını oluşturur, içerikleri 
ve yöntemleri tespit eder, geliştirici fikir önerilerinde bulunur ve dönem içerisinde 
uygulanmasını sağlar, kontrol eder ve denetler.  

● En uygun medya araçlarının (Sosyal medya) ve yöntemlerin kullanılmasını sağlar. Her ay            
yönetim kurulu toplantısında gelişmeleri rapor eder. 

● Derneğin tanıtılması ve gelişimi, kurumsal imajını oluşturması ve koruması için iletişim ile            
ilgili stratejiler geliştirir, plan ve programları oluşturur, seminer, konferans, panel, forum,           
sergi, fuar, toplantı, etkinlik, yarışma ve gezi düzenlemeleri için ilgili birimlere destek olur. 

● Resmi ve özel kutlamaları organize eder, yapar veya yaptırır. Gerekli durumlarda ve            
önemli günlerde kamu duyurusu yayınlar. 

● İletişim ve sosyal aktiviteler dönem çalışma programını ve bütçesini hazırlar ile ilgili            
birimlere gönderir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sorumluluk Alanı :  Standartlar, Yönetmelikler  

● İhtiyaç oluştuğunda Elektrik Tesisat Mühendisliği ile ilgili tüm standartlar ve          
yönetmelikler hakkında en güncel ve en yaygın bilgilere ulaşır ve talep edilen bilgileri ilgili              
komitenin görüşlerini de alarak düzenler ve paylaşır. 

● Standartlar ve Yönetmeliklerdeki değişiklikleri izler. Önemli değişiklikler hakkında üyeleri         
bilgilendirir. 

● Elektrik Tesisat Mühendisliği ile alakalı standartlar veya yönetmelikler hakkında Derneğin          
görüş ve önerisi isteyen Resmî Kurumlarla iletişimi sağlar ve yürütür, gerekiyorsa bu            
konularda çalışma komitesi oluşturarak görüş ve önerileri hazırlar. 
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● Sektörün ihtiyaç duyduğu standart veya yönetmelik değişikliklerini tespit ederek         
gerektiğinde ilgili EMO ve benzeri meslek odaları ile de işbirliği yapar, bu değişiklikler             
konusunda görüş hazırlar ve ilgili Resmî kurumlara sunar. 

Sorumluluk Alanı : FSE (Fuar, Seminer, Eğitim ve Tanıtım) 
● Bireysel katılımcılardan, kurum ve kuruluşlara kadar tüm kesimlerde fark yaratan eğitim           

faaliyetleri organize eder. 
● ETMD üyelerinin ve sektördeki tüm tarafların, gerek kişisel gerekse mesleki anlamda en            

üst düzeyde gelişimlerini destekler. Bu gelişime zemin sağlayacak eğitim ve gelişim           
aktivitelerini tespit eder, planlanması, organizasyonu ve koordinasyonu yürütür. 

● Yürütülen çalışmalar ile üyelerinin ve sektördeki tarafların gelişimi için sektörel bilgi           
merkezi oluşturur, düzenleyeceği eğitim faaliyetleri ile teorik bilgilerin yanı sıra gerçek           
olaylar, aktiviteler ve vaka çalışmalarına ağırlık vererek fark yaratmasına olanak sağlar.  

● Derneğin faaliyet alanına giren tüm konularda yurt içi ve yurt dışı tüm eğitim faaliyetlerini              
takip eder, üyelerinin ve sektör taraflarının bu etkinliklere katılmaları için yazılı ve görsel             
medya kanalları ile iletişimi sağlar, sektörel etkinliklerin geliştirilmesi yönünde fikir üretir           
ve aksiyon alır. 

● Derneğin faaliyet alanına uygun olan yurt içi ve yurt dışı fuarların takibi ve üyelere ve               
meslekle ilgili mühendisleri haberdar olmaları için dernek tarafından bilgilendirilmelerini         
sağlar. 

● Meslekle ilgili yapılacak yurt içi ve yurt dışı yıllık fuar organizasyonlarını belirleyip Yönetim             
Kuruluna sunar. YK’nun onay vermesi durumunda derneğin medya kanalları ile üyeleri ve            
meslektaşları haberdar eder. 

● Yılda bir gerçekleştirilen ve Sponsoru olunan WIN fuarına ETMD yayın organları vasıtasıyla            
ve davet yoluyla İstanbul dışından ve içinden katılımı arttırır. 
⋅ Fuardaki standın yer seçiminin merkezi, Sektör firmalarına yakın, ana koridor üzerinde olması            

için WIN Fuar yönetimi ile görüşmeler sağlar.  
⋅ Fuar sırasında WIN organizasyonunun sağlamış olduğu şehir dışı ulaşımlardan fuarın          

niteliğine uygun ziyaretçi getirilmesinde en yüksek seviyede fayda sağlar. 
⋅ Fuar sırasında yapılacak panel konusunda Yönetim Kurulu karar ve önerilerine göre hazırlık            

yapar ve katılımın en fazla olmasını sağlar. 
⋅ Bu görevleri yaparken derneğin ilgili birimleriyle koordineli olarak çalışır. 

 

● Dernek Merkezindeki seminer salonunun en verimli şekilde kullanılması için çalışır. Dernek           
üyeleri ve meslektaşlarımıza sektör firmaları hakkında güncel bilgilendirme sağlar ve          
dernek için kazanç sağlanması amacıyla seminerler tertipler.  
⋅ Yıllık seminer planı oluşturarak Yönetim Kuruluna sunar. 
⋅ Seminer için önerilen firmalar Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun kararı           

neticesinde uygun tarihlerde seçilen firmaların seminer yapması için gerekli organizasyonun          
yapılmasını sağlar. 

⋅ Seminerlerin dernek merkezi dışında (Üniversite veya Başka kuruluşlarda) yapılması istenmesi          
durumunda Yönetim Kuruluna konu hakkında bilgi verir, onaylanması durumunda         
organizasyonu gerçekleştirir. 

 
 
 
 
 

Sayfa 31 / 41 

 



ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ  
10. DÖNEM (2019 – 2021) YÖNETİM KURULU 

ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

Sorumluluk Alanı :  Hazine Yönetimi 
● Derneğin ve İktisadi işletmenin finansmanlarından, giderlerinden ve tasarruflarından 

sorumludur.  
● WEB, Dergi, Fuar ve diğer organizasyonlarda gelir sağlayıcı (Reklam almak gibi) 

faaliyetlere destek sağlar, takipçisidir. 
● Genel Kurulda onaylanmış “Tahmini bütçe” ‘yi değerlendirip, mevcut gelir kaynaklarını 

geliştirir. İlave gelir kaynakları sağlayarak faaliyet dönemine ait giderleri ve planlamaları 
detaylandırır. Bu raporu “dönem bütçesi” olarak 15 gün içerisinde yönetim kuruluna 
sunar. Ve ilk YK’da onaylanan “Dönem Bütçesi”nin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesini 
sağlar. 

● Dönemine ait gelir gider dengesinin gelir lehine sağlanmasından sorumludur. 
● Derneğin İktisadi İşletmesine ait muhasebe ve finansal gidişatı takip eder, iktisadi           

işletmenin yıl içinde gelirleri ve giderlerini inceleyerek yeni gelir olanakları araştırır, bütçe            
tasarısı hazırlar, yıllık gelir-gider tablosunun düzgün şekilde işletir.  

● Ödenecek giderlerin yönetim kurulu kararlarından çıkmış olduğuna dikkat eder.  
● Her ay, yönetim kurulu toplantısına iktisadi işletme ve dernek gelir-gider tablosu ekinde            

ilerleme raporu sunar. 
● Dernek Müdürü, sayman ve mali müşavir ile iş birliği içinde bulunarak aylık gelir- gider              

tablosunda İktisadi İşletme ve dernek bütçesine ait harcamaları kontrol eder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Dönem Onaylanan Bütçe 
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Başlarken; 
10.dönem faaliyet raporunun “Yönetim kurulu görev ve sorumluluklar” başlığındaki  

tanımlarda açıklandığı üzere, yapacağımız çalışmalara ek olarak, 1.Yönetim Kurulu         
toplantısında kabul ettiğimiz “Çalışma raporu” ‘undaki görev ve sorumlulukları özgür          
irademizle seçilmiş olan BİZİM tarafımızdan gerçekleştirileceğini beyan ederiz. 

Gönüllü olan bizler, çalışma hayatındaki kariyer referansımızla; görevlerimizi ve 
çalışmalarımızı, yüklediği sorumlulukların bilinciyle yerine getireceğimizden asla kuşku 
duyulmamalıdır. 

Sorumluluk alanımızda yapılması gerekenleri diğer sair nedenleri beklemeden harekete          
geçiririz. 
Derneğimizi temsil etmek için seçilmiş olan bizler, temsilde, asla kişisel değerleri ve 
faydaları gözetmeyiz. Ancak ve ancak derneğimizin hedeflerine uygun, derneğimizin 
faydasına çalışmaya özen gösteririz.  

Derneğimizin yayınladığı, resmi internet sitemizden okuduğumuz “Etik değerler”’i her         
zaman rehber kabul eder, buna göre davranırız.  

Çalışmalara talip olan bizler, faydası olacağını bildiğimiz, öncelik dernek üyelerimizden          
olmak üzere, yeni katılacak üye veya üyeliği gözetilmeyecek arkadaşlarımızla gruplarımızı          
genişletmekte özgür davranırız. 

Çalışmalarımızın değerlendirilmesi, olgunlaşması için yönetimimizde görev alan tüm        
arkadaşlarımızın katkılarını da sağlamak isteriz. Bu sebeple her ayın 27 sinde ilerleme            
raporlarını ilan edilmesi için derneğimize iletiriz. 

Çalışma gruplarını oluşturan bizler, çalışma konularımızda bir başkan olarak hizmet          
veririz. Hizmetlerimiz sırasında diğer çalışma grupları ile kesişmeleri ve birliktelikleri          
gözeterek en iyi sonuçlar alınmasını sağlarız.  

Başta çalışma grubumuzun Lideri olmak üzere, tüm grubumuzla sorumluluğumuzun         
bilincindeyiz. Takdir ve eleştiriden memnun oluruz.  

Çalışmalarımızı grup liderimiz düzenler, planlamamızı yapar. Grup liderimizin de en az biz            
grup üyeleri kadar sorumluk taşıdığını biliriz.  

Yapılan çalışmaların tamamını gruplarımızın imzası ve önsözü ile sosyal medyada, resmi           
web sitemizde, ilgili özel, kamu ve kuruluşlar ile paylaşılmasından memnuniyet duyarız. 

Yapacağımız tüm çalışmaların yayın ve telif haklarının tamamen derneğimize ait olması           
arzumuzdur. 
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GRUBUN ADI :EFES 
GRUP LİDERİ :Sn.MEHMET PAK 
GRUP KATILIMCILARI :Sn. Ahmet Nuri İşlek, Sn.Medih 
Ertan, Sn.Mustafa Cemaloğlu, Sn.Bayram Ekici, Sn.Burak Taşdemir, 
Sn.Gökhan Akbaş  
ÇALIŞMA KONUSU :SÖZLEŞMELER - KONTROLLÜK 
MAKAMININ TEKNİK VE İDARİ SORUMLULUKLARI BEKLENTİLER

:Özel bir Mesleğimiz olması fazlaca 
çeşitliliği olan işverenlerle çalışmamızı gerektirmektedir. Geçerli olan günün şartlarına göre 
yapılan teknik, idari ve finansman sözleşmeleri zaman zaman işveren ve yüklenicileri açmaza, 
kalitesizliğe, eziyete, yıkıma sebebiyet verdiği aşikârdır. Bir dayanağı olmayan tamamen güvene 
dayalı yapılan çalışmalar neticesinde tarafların pek çoğu onarılmayacak zararlara uğradığı gibi o 
işle ilgili diğer firma ve kişilere de büyük zararları dokunmaktadır.  
Teknik, Finansman, idari, sorumluluk ve yaptırımların netleştirileceği tüm tarafların haklarının          
korunacağı ve kanunen desteklenebilecek bir yapıda esas bir sözleşme taslağı hazırlanmalıdır. 
Bu sözleşme esas olmalı, amir maddeler ile adalet, hak ve hukuk gözetilmelidir. 
Bu sözleşme esasında işin gerektirdiği ek sözleşmeler için de ayrıca çalışılma yapılabilinir. 
 
Mesleğimizin icrasında yatırımcının oluşturduğu veya sözleşme ile atadığı kontrollük makamının 
teknik olduğu kadar finansman ve idari sorumluluklarının da olmasını sağlamamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Yapan ve yaptıran arasında sağlıklı bir köprü oluşturmasının yöntemleri ve 
kurallarının belirlenmesi konusunda çalışılmalıdır. İşveren adına hareket eden bu makam 
mevcut çalışma ortamımızda, işi icap ve şartlarına göre belirledikleri kalitede yaptırma 
sorumluluklarını icra ederken, çeşitli sebeplerle ortaya çıkacak yatırımcı ve yüklenici nezdindeki 
idari ve finansal sorunlara taraf olmamakta, konunun dışında kalmaktadırlar. 
Oysaki işin yapımında finansal ve idari işlerin yanında teknik, sadece bütünün bir parçasını 
oluşturmaktadır. 
Bu özetle grubumuzdan; Kontrollük Makamının yapılmış olan sözleşmelerin her boyutu ile 
uygulanmasını hak, hukuk ve adalet çerçevesinde taraflar için tek sorumlu makam halinde 
çalışmasının uygunluğu, sakıncaları, iyi ve kötü taraflarının toplam değerlendirmesini yaparak 
uygulanabilir sonuçların ortaya konulmasını beklemekteyiz. 
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GRUBUN ADI :ANİ  
GRUBUN LİDERİ :Sn.BAYRAM EKİCİ 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Medih Ertan, Sn.Tahsin Armağan, 

Sn.İ.Etem Bakaç, Sn.M.Cemaloğlu  

ÇALIŞMA KONUSU :DİSİPLİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 
BEKLENTİLER :Mesleğimizin çok geniş bir alanda 
hizmet vermesi, kişi ve kuruluşların mesleki uzmanlık alanlarında 

talep edilen işleri yapma yetkinliklerinin belirlenmesi, sertifikalandırılması ihtiyacını ortaya 
çıkarmıştır. Yatırımcı, mesleğimizi ilgilendiren bir fikrin hayata geçirilecek olması planlamasında 
ilk olarak bir danışılana ihtiyaç duymaktadır. Bu noktadan itibaren; Danışman, Tasarım, Proje, 
Bağımsız Mühendisler, Uygulama Firmaları, Uygulama Firmalarının içerisindeki Mühendisler, 
Üreticiler, Denetleme, Kabul Mercileri, Devreye Alma gibi iş grupları ile çalışılması gerekmekte, 
bu iş gruplarının “yapabilirlik kabiliyetleri” (işin icap ve şartlarına göre sorunsuz ve kabul edilecek 
yapım tekniklerinden ödün vermeden) ‘nin derecelendirilmesi ihtiyaç olarak görülmektedir. 
Bunun yapılabilir olması için gerekli mevzuat, idari ve yetkilendirilme esaslarının, Yatırımcı, 
işveren, Kredi ve sigorta kuruluşlarınca desteklenmesini sağlamak işin verimli şekilde 
yürümesinde ciddi katkıların olacağı görünmektedir.  

 
 

GRUBUN ADI :AHLAT 
GRUBUN LİDERİ :Sn.BAŞAK BOZKURT 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Burak Taşdemir, Sn.Şerafettin 

Uzun, Sn.Zafer Mutlu 
ÇALIŞMA KONUSU :TEST VE DEVREYE ALMA
BEKLENTİLER :Yapılan her hangi bir işin yararlığı, 

sürekli çalışabilir olması, bütün içerisinde yararlı olması, ancak ihtiyaç duyulan gerekliliklerinin 
var olması ile mümkündür. Mesleğimiz için oldukça önemli olan bu konunun, ihtiyaçlar 
doğrultusunda belirlenmiş içerikle testlere tabi tutulması, sınanması gereklidir. Uygulanabilir ve 
kabul edilecek şekilde bu esasları tespit etmek, bunun yöntemlerini yazılı hale getirmek, 
beklenen sonuçların aralıklarını belirlemek ve nihayetinde ölçüm ve kontrol tekniklerinin 
maddeler halinde oluşturup temel referanslarla karşılaştırmak oldukça önemlidir. 
Bu sebeple mesleğimizi yapım tekniklerine göre icra ettikten sonra yapılacak testlerin konu 
bazında tespitleri, teknik ve fayda sonuçlarının listelenmesi gereklidir. Bu tespitlere göre test ve 
devreye alma şartlarının açık bir şekilde olmaz ise olmazlarının, ölçüm ve kontrol yöntemlerinin 
işler bazında listelenmesi istenmektedir.  
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GRUBUN ADI :NEMRUT 
GRUBUN LİDERİ :Sn.BURAK TAŞDEMİR 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Gülcan Ünal, Sn.Zafer Mutlu, 

EAE, Prysmian….  
ÇALIŞMA KONUSU :TESİSAT UYGULAMA REHBERİ 

(Yapım Metotları) 
BEKLENTİLER :Tesisat olarak bahsetmiş olduğumuz 

konu malum olduğu üzere çok geniş bir çalışma alanını içerir. Robotik teknolojilerin kablo 
donanımlarından, Gemilerdeki elektrik tesisat uygulamalarından, konut, alışveriş merkezi, 
otomobil, enerji nakil hattı, trafo merkezi, santraller gibi sayılabilecek yüzlerce alanda tesisatı 
görmek mümkündür. 
Başlangıç olarak püf noktaları ve çizimlerle desteklenecek şekilde;  
Alçak gerilim uygulamalarında; 
● Metal Kablo tavalarının, ihtiyaca göre seçimi, döşenmesi, kesilmesi, aksesuarlarının 

kullanılması Busbar sistemlerinin seçimi, projelendirilmesi, montaj tekniğinin açıklanması 
● Pvc boru sistemlerinin, çaplarının ve kalitesinin seçimi, betonda, tavanda, duvarda döşeme 

yöntemleri, buat, kasa kullanımları, 
● Metal Boru sistemlerinin, boru inişlerinin yapılması, entül ve ara bağlantılarının kullanımı, 

tavan, zemin ve makine bağlantılarının izahı, 
● Motor, makine ve cihazların kablo ile irtibatlandırılması, 
● Enerji, Kontrol ve zayıf akım kablolarının; çekilmesi, düzenlenmesi, etiketlenmesi ve 

sonlandırılması, (Metal Kanallarda, Beton Kanallarda, Toprakta, havada…) 
● Elektrik Panolarının bağlanmasındaki uygulama yöntemleri, 
● Titreşim önleyici malzemelerin seçimleri ve gösterimleri, 
  Gibi konuların yayınlanabilir hale getirilmesi beklenmektedir. 

 
 

GRUBUN ADI :MARDİN 
GRUBUN LİDERİ :Sn.ENGİN AYÇİÇEK 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Galip Cansever, Sn.Ahmet Nuri İ

İşlek, Sn.Mustafa Cemaloğlu.  
ÇALIŞMA KONUSU :  
A. MÜHENDİSİN SEKTÖRE HAZIRLANMASI, KAZANDIRILMASI  

B.TEKNİSYENLERİN SEKTÖR İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YETİŞTİRİLMESİ 

BEKLENTİLER :Yeni Mezun ve Yeni Mezun olacak 
(Teknik Lise, Ön Lisans, Lisans) insanlara sektörü tanıtmak, mesleki eksikliklerini teknik ve pratik 
olarak tespit edip sektörde tercih edilen olarak iş bulmalarını sağlamak amacı ile çalışmalar 
yapmak bu grubumuzun asli çalışması olmalıdır. 
Yapılacak planlamada akademik ve uygulama yetkinliklerinden emin olunan farklı elektrik 
işlerinde çalışmakta olan insanlara mutlak şekilde başvurmak gerekmektedir. Usta, Mühendis, 
eğitmenlerden ders niteliğinde gerek ofis gerekse sahadaki çalışmalarına eğitileceklerle birlikte 
olmak, onların katılımını sağlamak önemlidir. 
Teknik okullar (Lise, Ön Lisans, Lisans), MEB ve Belediyelerin kursları ile mevcut firmalarımızda 
çalışanlar hedef kitlemiz olmalıdır. 
Bu insanlara sağlanacak “referans mektupları” nın ilgili kurum, kuruluş ve piyasa paydaşlarınca 
tercih edilebilmesinin çalışması yapılmalıdır. 
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GRUBUN ADI :HARRAN 
GRUBUN LİDERİ :Sn.HASAN ŞERRUF 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Cemil Topak, Sn.A.A.Çelebi, 

AGİD, KABDER  
ÇALIŞMA KONUSU : İMALAT SEKTÖRÜ 
BEKLENTİLER :Kullandığımız malzemeler, çeşitli 

şekilde ve yöntemlerde Yurt içerisinde imal edildiği gibi, hammadde, yarı mamul yada ürün 
şeklinde ithal edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Burada dikkatimizi 
yoğunlaştıracağımız taraf sadece yurdumuzda imal edilen malzeme ve cihazların;  

a. Üretim Standartlarının analizi 
b. Malzeme Standardında uygun standardın seçimi, 
c. Beyan edilen vasıflara uygunluğu, 
d. Test ve kontrol izlekleri, 
e. Paketleme ve saklama yöntemleri, 
f. Arz sonrası kesintisiz kontroller, 
g. Son tüketiciye ulaşmadan önceki saklama koşulları, 
h. ……. Diğer 

 
Diğer yandan imalat sektörümüzün, imal ettikleri ürünlerin kalite ve arzının uluslararası piyasada 
rekabet edebilecek seviyelerine çıkarılması konusunda derneğimizin yapabileceklerinin tespit 
edilip eyleme geçmesi oldukça önemlidir. İyileşme, yurt dışında ve içinde oldukça fazla 
avantajlar sağlayacak, dürüst rekabetle birlikte tercihleri hizmet tarafına yönlendirmeye 
zorlayacaktır. 
Dernek imkânları ile arzda olan malzemelerin ilgili standartları ne kadar karşıladığını tespit edip 
ilan etmek onaylanmış tüzüğümüzün 3. Maddesinde açıklanan dernek faaliyetleri içerisinde 
bulunmaktadır. 
Maddi ve manevi varlıklarımızın korunması, insanımızın satın almış olduğu ürünlerin karşılığında 
ne aldıklarının bilmesi için yapacağımız bu çalışmaların önemli ve öncelikli olduğunu 
düşünmekte, bu grubumuzun çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu da bilmekteyiz. 

 
 

GRUBUN ADI :OYLAT 
GRUBUN LİDERİ :Sn.GÜLCAN ÜNAL 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Tahsin Armağan, Sn.Mustafa 

Cemaloğlu, Sn.Ömer Öztürk  
ÇALIŞMA KONUSU : İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ VE     
DENETİM 

BEKLENTİLER :Derneğimizce hazırlanmış olan 
(tasarı halinde) bir çalışmamız mevcuttur. Bu İç Tesisat Yönetmeliğinin son halini alması için 
gerekli çalışmaları yapmak, güncel standartlarla yenilemek, aynı güncel standartlarla Tesisatların 
Denetlenmesi hususunda da yapacakları çalışmalarla esaslarını belirleyip  (tasarı niteliğinde) 
sunuma hazır hale getirmelerini beklemekteyiz. 
İç tesisat Yönetmeliğimiz Enerji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili genel 
müdürlüklerine ve EMO İstanbul şubesine gerek yazılı gerekse dijital ortamda verilmiştir. 
Grubumuz güncelleme çalışmalarını sürdürürken, bahsi geçen bakanlıklar, EMO ve ilave 
edecekleri diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacakları girişimlerle taslağın hayata geçirilmesi 
konusunda çalışma yapmalıdırlar. 

Sayfa 37 / 41 

 



ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ  
10. DÖNEM (2019 – 2021) YÖNETİM KURULU 

ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

 
 

GRUBUN ADI :LİKYA 
GRUBUN LİDERİ :Sn.İ.ETEM BAKAÇ 
GRUP KATILIMCILARI :Sn.Ali Çetidal, Sn.Hasan Şerruf, 

Sn.Cemil Topak, Sn.Ferdan Kutlu 
ÇALIŞMA KONUSU :SEKTÖRÜMÜZÜN BOYUTLANDIRILMA 

BEKLENTİLER :Bir sektörümüz var, ancak her boyutu 
ve tüm paydaşları ile bütün bir fotoğrafına sahip olamadığımızdan her yönde gelişmesini analiz 
etme şansımızda bulunmamaktadır. 
Dernek tüzüğümüzde tanımlanan mühendislik dallarında kaç mühendis olduğunu tam olarak 
bilmemekte, bunların kaçının mesleklerini icra ettiğini ise hiç bilmemekteyiz.  
Aynı zamanda sektör firmalarının sayısı, iştigal konuları, kapasiteleri de ayrıca bir muamma. 
Üreticiler; Kablo Sektörü, AG Şalt Sektörü, Transformatörler, Jeneratörler, Pano İmalatçıları ve 
Montaj atölyeleri, Anahtar Priz sektörü, Aydınlatma gereçleri, Elektrik Malzemeleri İhracı ve 
ithalatı, PVC malzemeler, Kablo tavaları, Lambalar, OG hücreleri, OG malzemesi…… 
Proje ve Tasarımcılar, Elektrik Taahhüt Firmaları gibi sayacağımız pek çok konunun ve 
kapasitesinin ana başlıkları ile belirlenmesi, tanzim ve tasnif edilmesi konusu bu grubumuzun 
çalışma alanı olmakta. Neyi temsil ettiğimizi bilmek, kapasitemizin ve gücümüzün farkına varmak, 
çabalarımızın karşılığını görmek ancak ölçülecek ve sayılacakların olması ile mümkündür. Grubun 
çalışma alanın oldukça önemlidir. Bu kuvvetli grubun çalışma sonuçlarının derneğimize yapacağı 
katkıların çok büyük olacağı kesindir.  
Derneğimizin üyesi olsun yâda olmasın taraf olan her kesimin bu sonuçları merak ve heyecanla 
beklediklerini bilmekteyiz. 

 

● EFES: Amazon adı ile bilinen kadın savaşçılar tarafından kurulduğuna inanılır. İsmini Ana Tanrıça kenti anlamına gelen Arzawa krallığında                  
geldiği düşünülür. 

 
● ANİ: Ortaçağ Döneminde önemli bir ticaret yolu olan İpek Yolu’nun Kafkaslardan Anadolu’ya ilk giriş noktasında kurulmuş olan kent. 
 
● AHLAT: Geçmişi ancak MÖ.2000-1500 yılına kadar takip edilebilmiştir. Urartular döneminde ismini aldığı söylenir. Urartular, Ermeniler,               

Süryaniler, Araplar ve İranlılar zamanında önemini hiç yitirmediği gibi 1071 yılından sonra da bizim için kadim bir kent olarak muhafaza                    
edilmektedir. 

 
● NEMRUT: Anadolu’da Helenistik Dönem’e ait en görkemli kutsal kalıntıları barındıran, Kommagene krallığınca kutsi kimliğine kavuşan,               

M.Ö. 3000-2000 yıllarının izini taşıyan, şimdi olduğu gibi, Hitit İmparatorluğu, Kummuh krallığı, Kommagene Krallığı, Asurlular, Babilliler,                
Pers İmparatorluğu, Grek-Makedon dönemlerinde de önemini sürdürmüştür. 

 
● MARDİN: Hiçbir medeniyetin elinde bulunmayan “KİL MÜHRÜ” elinde tutmaktadır. 

1.Müsteriyen(Tarihöncesi dönem ve bu dönemde gelişen sanayiler bütünü) sürecinden (M.Ö. 50.000) beri yerleşim yeri olarak kabul edilir.                 
Mardinde tesbit edilebilen medeniyetler: Subarular, Akadlar (M.Ö. 2350-2000), Babil, Huriler, Mitanni Ve Huri Krallığı, Roma, Bizans                
İmparatorluğu, Araplar, Hamdaniler, Selçuklular, Zengiler, Artuklular, Eyyübi, Memlük, Moğollular (İlhanlılar), Karakoyunlu, ,Timurlenk,            
Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar Dönemi Ve Türkiye Cumhuriyeti 

 
● HARRAN: Hz.İbrahim’in Filistin’den önce bu şehirde oturdu.Bu yüzden Hz. İbrahim’in şehri olarak ta anılmaktadır. Yerleşimi net olarak                 

bilinmeyen Harran adı 4000 yıldan beri değişmeden günümüze kadar gelmiştir. 
 
● OYLAT: Bizans imparatorluğu zamanından beri kaplıcaları ile ünlü, yöre halkı tarafından bir şifa kaynağı olarak tanınır ve kullanılır.                  

“Öl-yat” ı “Oy-lat” kelimelerinin değişimi ile günümüzde Olyat bazı yörelerde Ölyat denmektedir.  
 
● AMASRA: Sesamos şehri, tespit edilebilmiş 12.yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahip, benzersiz doğal güzellikleri, eşsiz koyları, deniz                 

ürünleri, ağaç çekiciliği ve tarihi mekanları ile Batı Karadeniz 'in çekim merkezlerinden biri. 
 
● LİKYA: Eski devirlerde "Işık Ülkesi" olarak anılır, ilk birleşik devletler cumhuriyetinin kurulduğu yerdir (Plinius). Likya ismi, MÖ 2000 

yılının başlarında bu bölgede, Doğu Akdeniz'de de korsanlıklarıyla çevreye korku saçan Lukalardan geldiği kabul edilir. 
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10. DÖNEM (2019 – 2021) ÇALIŞMA MATRİSİ (*) 

 
 

 
 
 
(*)Yönetim Kurulu üyelerimiz, matrisimizin kullanılabilir haline …@etmd.org.tr  e-posta uzantılı adresleri ile Google Drive 

bulut sistemi üzerinden ulaşabilirler. (https://drive.google.com/drive/u/1/team-drives) 
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