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Bayanlar, Baylar! 

Gözlerimizi kapayıp herkesten ayrı ve Dünya’dan uzak yaşadığımızı düşünemeyiz. 

Ülkemizi bir sınır içine alıp Dünya ile ilgisiz yaşayamayız.  

İleri ve uygar bir ulus olarak çağdaş uygarlık alanı ortasında yaşayacağız. Bu 

yaşamak da ancak bilgiyle, teknikle olur. Bilgi ve teknik neredeyse oradan 

alacağız ve ulusun her bir insanının kafasına koyacağız. Bilgi ve teknik için başka 

bağ, başka koşul yoktur. 

 

Mustafa Kemal Atatürk 

“Bursa, Öğretmenlere sesleniş” 
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Amacımız; 

Elektrik Tesisat Mühendisliği’nin ve meslek uygulamalarının en az 

çağdaş seviyelerde ilerleme ve gelişiminin hayata geçirilmesi için; 

Akademik, Teknik, Kamu ve Sektör kaynaklarından faydalanarak 

birlikte Elektrik Tesisat Mühendisliği ve Mühendislik Kuruluşlarının 

gelişmesine yönelik çalışmalar yapıp programlar geliştirmektir. 

 

 

 

Hedefimiz; 

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 olmaktır. 
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ETMD 2017-2019 

 

BAŞKAN     Mustafa CEMALOĞLU 

BAŞKAN YRD     Faik Sami ATABEY 

GENEL SEKRETER    Ahmet Nuri İŞLEK 

SAYMAN     Doğan ALKAN 

 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER  Bihter ÜNLÜSOY 

Ediz YANIKOĞLU 

Ender DEMİRAY 

Engin AYÇİÇEK 

      Ergin ARINALP 

      Mehmet PAK 

      Vahit Tuncer ÖZEKLİ 

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER  Abdurrahman MUHARREMOĞLU 

Anıl HAŞLAK 

      Başak BOZKURT DEDE 

      Bayram EKİCİ 

      Canan BABA 

      Ergun KANLIÇAY 

      İrfan TOPRAK 

      Kemal KILIÇ 

      Mustafa AKBALIK 

      Samet BALKAN 

      Serhat ŞEKER 
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DENETİM KURULU ASIL ÜYELER  Ertan ÖZDEMİR 

      Etem BAKAÇ 

      Levent ÜNSAL 

 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER  Ender ATAÇ 

      Korkut DAŞDEMİR 

      Öner ÇELEBİ 

 

ONUR KURULU ASİL ÜYELER   Ahmet Medih ERTAN 

      İsmet DEFNE 

      Yusuf Hikmet KAYA 

 

ONUR KURULU YEDEK ÜYELER  Adnan KAYPMAZ 

      Galip CANSEVER 

      Tahsin Yüksel ARMAĞAN 

 

ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU  Ferdan KUTLU 

ASIL ÜYELER     M.Sina Üner 

      Yekta Serhat NİZAMOĞLU 

       

ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU  Kadri PİYALE 

YEDEK ÜYELER    M.Murat KARAYILMAZ 

      Aşkın AYDIN 
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YÖNETİM KURULU 
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Mustafa CEMALOĞLU 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Cemaloğlu 1961 yılında Bitlis’te doğdu. Gaziantep M. Rüştü Uzel Endüstri Meslek 

Lisesi Elektrik Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. 1983-1984 döneminde Erciyes 

Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında Beko-

Hitachi, İskenderun Demir Çelik fabrikalarında toplam 2 yıl çalıştı. 

1986 yılında kısa dönem askerlik yaptıktan sonra “MC Elektrik Taahhüt İşleri” isimli ilk firmasını 

kurdu. 1988 yılında Meta Elektrik firmasını kurdu ve Elektrik Taahhüt ve toptan/perakende 

malzeme satışı yaptı. 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. 

9.dönem ETMD başkanı olarak hedefleri arasında derneğin 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, evli ve 2 çocuk babasıdır.  
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Faik Sami ATABEY 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Faik Sami Atabey 1960 yılında Rize Ardeşen’de doğdu. Orta eğitimini Ardeşen’de 

tamamlayarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesi’nden 1985 yılında 

mezun oldu.  

Mezuniyetten sonra 3 yıl Kentkoop bünyesinde Kontrol Mühendisi olarak Ankara Batıkent 

Projesi’nde çalıştı. 

Askerliğini 1996 yılında kısa dönem olarak Jandarma olarak Bilecik’te deruhte etti. 

Daha sonra bir yıl boyunca Ankara’da Özgü İnşaat Şirketi’nde görev aldı. 

 1989 sonbaharında girdiği Sasel AŞ’de 5 yıl boyunca İstanbul Bölgesi’nde Swiss Hotel, Hyatt 

Regency, vb. değişik şantiyelerde şantiye şefi olarak görev aldı. 1994 yılında Yüksel Grup 

bünyesindeki firmalardan Aysel İnşaat firmasında Elektrik grup şefi görevi ile çeşitli Orta Asya 

ülkelerindeki projelerinde görev aldı.  

1998 yılından itibaren Sasel Elektromekanik AŞ firmasında İstanbul koordinatörü görevinde 

çalışma yaşamına devam etmektedir. 

Seyahat etmeyi çok sever ve denizcilik ve yelken sevgisi ile kaptanlığı altında teknesi ile 

ülkemizin tüm denizlerinde seyir faaliyetlerinde bulunmaktan büyük mutluluklar almaktadır. 

Aynı şekilde kendi gurubuyla gerek Karadeniz yaylalarının tadına varılmasında gerekse 

Almanya, Avusturya, Tuna vadisi öncelikli tüm Avrupa’da uzun mesafeli bisiklet turları, baretli 

iş yaşamının hobilere yansımaları olsa gerek….  

Faik Sami Atabey inşaat mühendisi ile evli, küçüğü mimar, büyüğü meslekten elektronik 

haberleşme mühendisi olan iki çocuk babası olup; Çınarının dedesidir. 

ETMD 8.ve 9. Dönem Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
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Ahmet Nuri İŞLEK 

Genel Sekreter – Üye ve Temsilcilikler 

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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Doğan ALKAN 

Sayman 

Doğan Alkan 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini 1985-1989 yıllarında İstanbul 

Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

bölümünde, Yüksel lisans eğitimini de 1989-1991 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamladı.  

1990-1993 yılları arasında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Devreler ve Sistemler Anabilim 

Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Bu zaman içinde Doktora dersleri aldı ve doktora tezi 

yeterlilik sınavını vererek üniversiteden ayrıldı. 1992-1998 yıllarında TESS A.Ş. de Ar-Ge 

Mühendisi ve Müdürü olarak görev yaptı.  

1998 yılında, halen görevde bulunduğu, sektörün en eski firmalarından Elektropanç Elektronik 

Limited Şirketi’nde Teknik Müdür olarak göreve başladı. Kendisi halen bu görevini 

sürdürmektedir. 

ETMD 5, 6, 7 ve 8. Dönem Yönetim Kurullarında yer almıştır. Halen ETMD 9. Dönem Yönetim 

Kurulunda Sayman üye olarak görev yapmaktadır. 

Doğan Alkan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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Bihter ÜNLÜSOY 

Yazılı ve Görsel Yayınlar 

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 sure 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 & Preskripsyon 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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Ediz YANIKOĞLU 

İletişim ve Sosyal Aktiviteler 

1973 doğumlu Ediz Yanıkoğlu, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği bölümünde tamamladı.  

İş yaşamına 1997 yılında Anel Elektrik’te başlayan Ediz Yanıkoğlu, 2012 yılına kadar Schneider 

Elektrik, Siemens, Rittal, Optimus Doruk gibi sektörde önde gelen kuruluşların Satış, 

Pazarlama, Proje Yönetimi ve Üretim birimlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.  

2012 yılında ABD menşeli Pentair firmasının Türkiye yapılanmasında görev almış ve bu tarih 

itibari ile Ülke Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.  

20 yılı aşkın tecrübesi ile Elektrik- Elektronik sektörüne hizmet vermeye devam eden Ediz 

Yanıkoğlu, Mühendislik lisansı sonrası sırası ile, İşletme Lisansı ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

dallarında da diploma sahibidir.  

İyi derecede İngilizce bilen Ediz Yanıkoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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Ender DEMİRAY 

Standartlar ve Yönetmelikler 

Ender Demiray 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Bahçelievler Kocasinan Fen Lisesini bitirdikten 

sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, 1991’de lisans, 1994’de 

Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.  

Doğuş Elektrik Otomotiv firmasında 1 yıl görev yaptıktan sonra Elektrik sektörünün önemli 

yerli üreticileri arasında bulunan EAE Elektrik A.Ş. Firmasında 1996 yılında Satış Mühendisi 

olarak göreve başladı. İhracat Bölge Yöneticiliği ve Yurtiçi Şatış Müdürlüğü görevlerinin 

ardından halen firmada Pazarlama Müdürü olarak görevine devam etmektedir.  

Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri, Kablo Taşıma ve Askı Sistemleri Konularında uzmanlaşmış 

olup bu konularda birçok önemli Yurtiçi ve Yurtdışı projelerde yer almıştır. ETMD 9. Dönem 

Yönetim Kurulu’nda Standartlar ve Yönetmelikler Teknik Komitesi başkanlığı görevini 

yürütmektedir.  

Ender Demiray evli ve iki çocuk babasıdır. 
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Dr. Engin AYÇİÇEK 

Bilim ve Teknik  

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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N. Ergin ARINALP 

Fuar ve Seminerler 

N. Ergin Arınalp 1965 yılında İstanbul ‘da doğdu. 1984 yılında Saint Benoit Fransız Erkek Lisesini 

bitirdi. 1888 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun 

oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı 32.Dönem mezunu oldu. 

1990-1991 yılları arasında ABC Cedetaş firmasında PLC ve Otomasyon konusunda Satış 

Mühendisliği, 1991-1994 Yılları arasında Merlin Gerin Elektrik firmasında tanıtım mühendisliği 

ve Bursa bölge sorumlusu olarak çalıştı. 1994-1997 Yılları arasında Gec Alsthom firmasında OG 

sistemleri satışında İstanbul Bölge sorumlusu olarak, 1997-2004 Yılları arasında Areva 

firmasında sırasıyla satış mühendisliği ve satış müdürü olarak çalıştı.  

2004 yılından beri ortağı olduğu İbar Elektrik firmasında AG pano sistemleri imalatı ve satışı 

konusunda çalışmaktadır. 

ETMD 8. dönem Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir. ETMD 9. Dönem Yönetim Kurulu’ nda 

Fuar ve Seminerlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.  

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen N. Ergin Arınalp, evli ve iki çocuk sahibidir. 
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Mehmet PAK 

Üniversiteler ve Burslar 

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 sürdüren 

Mehmet Pak, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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V. Tuncer Özekli 

İktisadi İşletme ve Finansman 

V. Tuncer Özekli, 1952 yılında İstanbul ‘da doğdu. 1970 yılında Bakırköy Lisesi, 1975 yılında 

İstanbul Devlet Mimar ve Mühendislik Akademisi Elektrik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı 

okulun Elektrik Makinaları Kürsüsünde bir yıl uzman olarak çalıştı.  

1976-1978 yıllarında askerlik görevini Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak tamamladı. 

1978 yılında Bimaş firmasında, detay mühendislik, proje tasarım işinde çalışmaya başladı. 1985 

yılında Suudi Arabistan’ da Bimhol/Artec firmasında şantiye şefi görevini üstlendi. Mekke Ring 

yolları tünel yapımında elektromekanik montajında bulundu, 1989 senesi sonunda Foster 

Wheeler Bimaş’ta, Elektrik Bölümü Başmühendisi olarak göreve başladı, 2005 yılı sonu itibarı 

ile Erde Mühendislik firmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Haziran 2012 tarihinde 

Erde Mühendislik ’ten ayrılarak, 2013 yılı sonuna kadar Arma-Elektropanç firmasında 

Endüstriyel Servisler Departman Müdürlüğü görevini üstlendi.  

2015 Ekim ayında Genel Koordinatör olarak başladığı Bilge Mühendislik firmasında halen 

çalışmaya devam etmektedir. Uzmanlık alanları arasında Petro kimya tesisleri, endüstriyel 

yapılar ve ilaç fabrikaları, kombine çevrim santralları ile alışveriş merkezlerinin OG/AG detay 

mühendislik, tasarım ve saha kontrollük hizmetinin yanı sıra, teknik ve ticari sözleşme 

dokümanları, teklif hazırlama ile ISO kalite kontrol dokümanlarının hazırlanması 

bulunmaktadır. 

ETMD’nin kuruluşundan bu yana çeşitli görevler üstlenen V. Tuncer Özekli, 2013-2017 yılları 

arasında ETMD 7. ve 8. dönem Yönetim Kurulu Başkan’ı olarak görev almıştır. ETMD 9. Dönem 

Yönetim Kurulu’nda İktisadi İşletme ve Finans’ dan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak 

görevini sürdürmektedir.  

İyi derecede İngilizce bilen V. Tuncer Özekli, evli ve doktor kızı ile bir kız torun çocuk sahibidir. 
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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. 

 

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, iş birliğini temin eder, verimli ve düzenli bir 

çalışma ortamı oluşturur. 

• Protokol, ziyaret ve tören işlerinde destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve 

düzenlemesini sağlar. 

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

• 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. 

• Derneğin mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup demirbaş defteri 

tutulmasını sağlar. 

 

Üyeler ve Temsilcilikler Görev ve Sorumluluk Tanımı 

• Dernek faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulması için 

temsilciliklerin açılması için yönetime öneri getirir, gerekli çalışmaları yapar. 

• Mevcut üye ve üyelerin mensubu olduğu firmalarla iletişimi yürüterek, yeni meslektaş 

ve firmalara ulaşma konusunda çalışmalar yapar. 

• Bölge temsilcilikleri ile gelişim toplantıları yapar. 

• Teknik gezi ve seminer düzenlenmesine destek verir. 

• Üye aidatlarının tespiti konusunda yönetime öneride bulunur. 

• Üyelik ayrıcalıklarını tespit etmek ve aidat ödemelerinin takibini yapar. 

 

Yazılı ve Görsel Yayınlar Görev ve Sorumluluk Tanımı 

• Derneğin faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulmasından ve 

misyonu gereği üyelerinin gelişimlerini arttırıcı yönde yayınlar hazırlanmasından 

sorumludur.  

• 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 ve yöntemlerin kullanılmasını sağlar. Her ay yönetim 

kurulu toplantısında gelişmeleri rapor eder. 

 

İletişim ve Sosyal Aktiviteler Görev ve Sorumluluk Tanımı 

• Derneğin tanıtılması ve gelişimi, kurumsal imajını oluşturması ve koruması için iletişim 

ve sosyal aktiviteler ile ilgili stratejiler geliştirir, plan ve programları oluşturur, seminer, 

konferans, panel, forum, sergi, fuar, toplantı, etkinlik, yarışma ve gezi düzenler ve ilgili 

birimlere destek olur. 
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• Meslek ve ihtisas odaları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, yerel 

yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve uluslararası meslek kuruluşları ile 

iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlar. 

• Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik konularda çözüm ve fikir alışverişi için 

ilgili sosyal ortamı sağlar. 

• 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 ve ilgili 

birimlere gönderir. 

 

Standartlar ve Yönetmelikler Görev ve Sorumluluk Tanımı 

• 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. 

• Sektörün ihtiyaç duyduğu standart veya yönetmelik değişikliklerini tespit ederek 

gerektiğinde ilgili EMO ve benzeri meslek odaları ile de iş birliği yapar, bu değişiklikler 

konusunda görüş hazırlar ve ilgili Resmî kurumlara sunar. 

 

Bilim ve Teknik Görev ve Sorumluluk Tanımı 

• Bireysel katılımcılardan, kurum ve kuruluşlara kadar tüm kesimlerde fark yaratan 

eğitim faaliyetleri organize eder. 

• ETMD üyelerinin ve sektördeki tüm bileşenlerin 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. 

• Görev tanımı doğrultusu ile yürütülen çalışmalar ile üyelerinin ve sektör bileşenlerinin 

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 bileşenlerinin bu etkinliklere katılmaları 

için yazılı ve görsel medya kanalları ile iletişimi sağlar, sektörel etkinliklerin 

geliştirilmesi yönünde fikir üretir ve aksiyon alır. 
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Fuar ve Seminer Görev ve Sorumluluk Tanımı 

Fuar Görev ve Sorumlulukları 

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 

• Yönetim Kurulunun onay vermesi durumunda dernek medya kanalıyla üyeleri ve 

meslektaşları haberdar eder 

Yılda bir gerçekleştirilen ve Sponsoru olunan WIN fuarına ETMD yayın organları vasıtasıyla ve 

davet yoluyla İstanbul dışından ve içinden katımı arttırır 

• Fuardaki standın yer seçiminin iyi olması için WIN Fuar organizasyon yapısıyla görüşmeler 

sağlar.  

• Fuar sırasında WIN organizasyonunun sağlamış olduğu şehir dışı ulaşımlardan maksimum 

seviyede fayda sağlar 

• Fuar sırasında yapılacak panel konusunda Yönetim Kurulu karar ve önerilerine göre hazırlık 

yapmak ve katılımın maksimum olmasını sağlar. 

• Bu görevleri yaparken derneğin ilgili birimleriyle koordineli olarak çalışır. 

Seminer Görev ve Sorumlulukları 

Dernek Merkezinde bulunan seminer salonunun en verimli şekilde kullanılması, dernek üyeleri 

ile meslektaşlarımıza firmalar hakkında güncel bilgilendirme sağlar ve dernek için kazanç 

sağlanması amacıyla seminerler tertipler.  

• Yıllık seminer planı oluşturmak ve 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 ve ya Başka kuruluşlarda ) yapılması 

istenmesi durumunda Yönetim Kuruluna konu hakkında bilgi verir, onaylanması 

durumunda organizasyonu gerçekleştirir. 

 

Üniversiteler ve Burslar Görev ve Sorumluluk Tanımı: 

• Üniversiteler ve Burslar Komisyonu’nun asli görevi, üniversitelerin Elektrik-Elektronik 

Fakülteleri ile sektörde yer alan firmaların bağlantı kurmalarını sağlamaktır. 

• Bu amaçla, Komisyon, Üniversiteler ve sektörel firmaların birbirlerinden beklentilerini 

belirli aralıklarla araştırarak günceller. 

• Komisyonun bağlantı kurma görevi çift taraflıdır. Üniversite öğrencilerinin sektörel 

dinamikleri anlaması için çalışacağı gibi elektrik mühendislerinin bilgi eksiklerinin 

giderilmesi için de çalışma yapar. 

 

 

 



ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ  
9. DÖNEM (2017 – 2019) YÖNETİM KURULU 

ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

 

 

• Bu amaçla üniversitelerden alacağı destekle elektrik mühendislerine seminerler 

düzenler. Akademik alandaki gelişmelerin, elektrik mühendislerine aktarılmasını 

sağlar. 

• Firmalara teknik geziler düzenlemek suretiyle, sektörel akışın öğrenciler tarafından 

kavranmasına yardımcı olur. Öğrencilerin branşlaşma çalışmalarına katkıda bulunur. 

• Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleriyle iletişim kurar. 

• Her yıl dernek bütçesi dahilinde belirleyeceği şartlara uygun olan öğrencilere burs 

sağlar.  

• Elektrik mühendisliğine katkı sağlayacak konuları belirleyerek ortak çalıştay düzenler. 

 

İktisadi İşletme Görev ve Sorumluluk Tanımı 

• Derneğin İktisadi İşletmesine ait muhasebe ve finansal gidişatı takip eder, iktisadi 

işletmenin yıl içinde gelirleri ve giderlerini inceleyerek yeni gelir olanakları araştırır, 

bütçe tasarısı hazırlayarak, yıllık gelir-gider tablosunun düzgün şekilde işlemesine etkili 

olur.  

• İktisadi İşletme kısmından ödenecek giderlerin yönetim kurulu kararlarından çıkmış 

olduğuna dikkat eder. Her ay, yönetim kurulu toplantısından önce iktisadi işletme gelir-

gider tablosunun dernek müdüründen temin edilmesini takip eder. 

• Dernek Müdürü, sayman ve mali müşavir ile iş birliği içinde bulunarak aylık gelir- gider 

tablosunda İktisadi İşletme bütçesine ait harcamaları kontrol eder.  
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Üyeler ve Temsilcilikler  

• Temsilciliklerin açılması  

Derneğin faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulması için İstanbul dışında 2017 

yılında; Ankara ve İzmir, 2018 yılında; Bursa, Adana, Antalya, Çorlu ve Sakarya illerinde temsilciliklerin 

gözden geçirilmesi ve G. Antep, Erzurum, Samsun’da yeni temsilciliklerin açılması planlanmıştır. 

• Yeni meslektaş ve firmalara ulaşma 

Yeni meslektaş ve firmalara ulaşma konusunda çalışmalar hedefinde 2017 Yılı 200 Aktif Üye ve 2018 

Yılı 300 Aktif Üye için çalışmalar yapılmaktadır. 

Her yıl en az bir defa olmak üzere bölge temsilcilikleri ile gelişim toplantıları yapılması planlanmıştır. 

 

Yazılı ve Görsel Yayınlar  

• Bizden haberler dergisi 

ETMD Bizden haberler dergisinin içeriği dünya trendleri doğrultusunda güncellenecek, iyileştirilecek ve 

dijital ortama da taşınması sağlanacaktır. ETMD Mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için fizibilite 

çalışması yapılacaktır.  

• ETMD Kütüphanesi ve yayınlar 

ETMD yayın kütüphanesinin güçlendirilmesi için Elektrik Tesisat Rehberinin 2. Bölümünün sektöre 

kazandırılması için çalışmalar başlatılacaktır. Mevcut kütüphane, tesisat mühendislerinin ve 

öğrencilerin faydalanacağı bir şekilde aktif hale getirilecektir.  

 

İletişim ve Sosyal Aktiviteler  

• ETMD Geceleri 

ETMD üyeleri ve ailelerinin birbirleri ile tanışmaları ve kaynaşmaları için 2017 ve 2018 yılı Ekim 

aylarında “ETMD Sektör Buluşması” adı altında geleneksel ETMD Gecesi yine Çiftehavuzlar Büyük 

Kulüpte planlanmaktadır. Gecenin finansmanı için sektörümüzün firmaları ile sponsorluk çalışmaları 

yapılacaktır. 

• ETMD Yaza Merhaba Aktiviteleri 

Her yıl Haziran ayı başında düzenlenen yaza merhaba aktivitesi kapsamındaki geleneksel kahvaltımız 

2017 ve 2018 yıllarında Ramazan ayına denk gelmektedir. Bu sebep ile kahvaltı yerine iftar programı 

şeklinde yapılması için çalışma yapılacaktır. İftar trafiği göz önüne alınarak ulaşımın kolay olacağı 

lokasyon tayin edilerek, sponsorlar ile işbirliğine gidilecektir.  

• Deneyimler Toplantıları 

Dönemimizde 4 ila 6 arasında sektörümüzün önde gelen yöneticileri ile “Deneyimler Toplantısı” 

planlanmaktadır. Konuşmacılar için adaylar yönetim kurulu toplantılarında ortak olarak belirlenecek ve 

tarihleri katılımcı ile tayin edilecektir.  
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• Danışma Kurulu Toplantıları ve Kurucu Üye Ziyaretleri 

Kurucu Üyelerimiz kendi işyerlerinde ziyaret edilerek derneğe yapmış oldukları katkıların devamı talep 

edilecek ve derneğin geleceği ile ilgili görüşleri alınacaktır.  

Eski ve yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Üye Değerlendirme Kurulu üyelerimizin 

katılımı ile ETMD’nin geleceğine yönelik konular üzerine görüş alışverişi yapmak üzere 11 Kasım 2017 

tarihinde “ETMD Geleceği Zirvesi” yapılacaktır.  

2018 yılında ilan edilecek tarihte Danışma Kurulu toplanacaktır. 

• Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile İlişkiler 

Dönemimizde, İstanbul’da bulunan EMO, TTMD ve MTMD Yönetimi ziyaret edilecek birlikte 

yapılabilecek iş birliği konuları değerlendirilecektir. Düzenlediğimiz etkinliklere bu derneklerin 

temsilcileri davet edilecek ve bu derneklerin düzenleyeceği etkinliklere derneğimizi temsilen katılım 

sağlanacaktır.  

ISO tarafından düzenlenen sektörümüze yönelik etkinlikler takip edilecek ve derneğimizin temsil 

edilmesi sağlanacaktır. 

Enerji Bakanlığı ile derneğimizin iş birliğini geliştirebilmek adına Bakan, Bakan Yardımcısı veya müsteşar 

seviyesinde düzenleyeceğimiz “ETMD Sektör Buluşması” düzenlenecektir. 

Üniversiteler ve Burslar birimine yapacakları aktivitelerde destek verilecektir. 

• Teknik ve Sosyal Geziler 

Dönemimizde üyelerimizin teknik bilgilerini artırmak ve üye ilişkilerini güçlendirmek amaçlı 

sektörümüze yönelik Türkiye’de üretim yapan firmaların fabrikalarına katılımı sınırlı teknik gezi 

düzenlenecektir. Ziyaret edilecek firmalar ve tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenip ilan edilecektir. 

Üyelerimizin ve ailelerinin genel katılımına açık olarak, yönetim dönemimiz içerisinde sosyal ve kültürel 

geziler düzenlenecektir. 

• ETMD Ligi 

2 yıldır düzenlenen “ETMD Ligi” futbol etkinliğinin 3.sü Mart 2018 tarihinde yapılarak geleneksel hale 

gelmesi yönünde çalışılacaktır. 

• Bowling Turnuvası 

Üyeler arasındaki sosyal yakınlaşmayı artırmak için ilki Ekim 2017 sonunda olmak üzere Bowling 

turnuvaları düzenlenecektir. 

• ETMD Üye Kimlik Kartı 

ETMD üye listesi üzerinde çalışılarak tüm bilgiler güncel hale getirilecektir. Bilgilerin güncellenmesi 

sonrası tüm aktif üyelere yönelik “Üye Kimlik Kartı” tasarımı ve basımı yapılacaktır. 

• Kamuoyu Duyurusu  

Özel gün ve haftalarda (bayram, yeni yıl, Elektrik –Elektronik Mühendisliği günü gibi) ve ayrıca 

beklenmedik olay ve günler için ETMD Yönetim Kurulu adına Kamuoyu Duyurusu hazırlanacaktır. 
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Standartlar ve Yönetmelikler  

 
• Test prosedürleri 

Belirlenmiş 14 kişilik çalışma grubu ile yürütülen bu çalışmanın amacı tamamlanmış kuvvetli akım ve 

zayıf akım tesisatlarına, devreye alma öncesinde veya sonrasında uygulanacak test prosedürlerini ana 

hatları ile belirlemek ve yapılardaki can ve mal emniyetini arttırmaktır. 

• Yapım metodu şekilleri (Method of statement) 

Test prosedürleri çalışmaları tamamlandıktan sonra yapım metodları ile ilgili sektörde kullanılabilecek 

örnek bir başvuru kaynağı oluşturması hedeflenmektedir. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartname Güncelleme Çalışması için Görüş Bildirilmesi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm kamu binalarında kullanılacak Elektrik Mekanik ve İnşaat malzemeleri 

ile ilgili şartnamelerde güncelleme çalışması başlatmıştır. Bu konuda derneğimize de görüş 

sorulmaktadır. Bu konuda bir çalışma grubu oluşturulacak ve Elektrik genel şartnamesi için uzman 

kuruluşların da görüşleri alınarak bir öneri dosyası hazırlanacak.  

• Elektrik Proje Firmalarına Yangın ve Sismik konularında Standartlar Yönetmelikler ve Tip 

testleri konularında bilgi paylaşımı yapılması 

Elektrik proje firmalarına özellikle Elektrik tesisat malzemelerinin yangın ve sismik dayanımı 

konularında standartlar, yönetmelikler ve şartnameler konularında bilinçlendirme çalışmaları 

planlanacak ve yürütülecektir. 

• Temel Elektrik Ürün Gruplarına ait güncel standartların belirlenmesi ve değişikliklerin üyeler 

ile paylaşılması  

Standartlar ve Yönetmelikler sabit kalmayıp zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli değişiklik 

göstermektedir. Tüm standartların izlenmesinden ziyade en temel Elektrik tesisat malzemelerine ve 

uygulamalarına ait standartlar   izlenecek ve değişikliklerin üyeler ile paylaşılması için bir izleme ve 

paylaşım sistemi oluşturulacaktır. 

 

Bilim ve Teknik  

• WEB Sitesi ve Sosyal Medya Yapılanması 

2017-2019 dönemi ihtiyaçlarını karşılayacak ve devamında yapılacak çalışmalara da zemin 

oluşturabilecek, çalışma dönemi içinde belirlenen ihtiyaçlara uygun web sitesi açılacak ve ETMD’nin 

açılan/açılacak sosyal medya hesaplarının efektif yönetimi sağlanacaktır. 

• ETMD Akademi Yapılanması 

Elektrik Tesisat Mühendisliği çalışmaları için sektörel bilinç oluşturmak adına ETMD Akademi 

yapılanması oluşturulacaktır. “ETMD Akademi” planlanan zamanlarda, kendi belirleyeceği kanallar ile 

eğitim çağrıları açacak. Eğitimler hem sektöre (mühendis / yönetici / tekniker/teknisyen) hem de 

üniversite/meslek liseleri öğrencilerine vb. bileşenlere yönelik olacaktır. Bu gelişime zemin sağlayacak 

eğitim ve gelişim aktivitelerinin tespiti, planlanması, organizasyonu ve koordinasyonu “Eğitim ve Yayın 

Komisyonu” tarafından yönetilecektir. ETMD Akademi yapılanması kapsamında aşağıdaki çalışmalar 

çalışma dönemi içinde düzenlenecektir. 
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• Sektörel Eğitimler 

Bu eğitimler, özel sektörden katılımcılara yönelik düzenlenecektir. Eğitimler konuya göre 10-20 kişi 

arasında katılımcıya açılacaktır. Bu eğitimlere katılım ücretli olacaktır. (ETMD üyelerine indirimli) Eğitim 

sonunda yapılacak sınav ile başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecektir. 

• OSB Toplantıları & Eğitimleri 

Bu toplantılar & eğitimler ETMD’ni destekleyen firmaların çalışmaları doğrultusunda belirlenen 

bölgelerdeki OSB’lere yönelik düzenlenecektir. 

• Üniversite / Meslek Liseleri Eğitimleri 

ETMD’nin belirleyeceği bölge ve illerde ki üniversite ve meslek liselerine yönelik düzenlenecek ve 

eğitim sonunda yapılacak sınav ile başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecektir. 

• Sektörel & Akademik Sempozyum/Konferans 

Özel sektör veya üniversitelerde düzenlenen etkinliklerde (konferans/sempozyum vb.) ETMD’ni 

temsilen katılımlar sağlanacaktır. Bu çalışmalara ETMD yönetim kurulu üyeleri ve destekçi firma 

yöneticilerinin temsilcilerinin katılımı sağlanacaktır. 

 

Fuar ve Seminerler  

• WIN fuarları 

Her yıl Mart ayında yapılan fuara katılıma devam edilecektir. Bu kapsamda Elektrik Tesisat Mühendisliği 

alanında faydalı olacak seminerin düzenlenmesi sürdürülecektir. Derneğimiz WIN fuarını desteklemek 

maksadı ile üye ve paydaşlarımızın daha yoğun katılımlarını sağlamak için azami özeni gösterme 

çabaları sürdürecektir. 

 

• EEMKON 

EEMKOM destekleyici dernek olarak üyelerimizin sempozyumlara katılımı sağlanacaktır. 

• Seminerler 

Dernek merkezimizde Ekim-Mayıs döneminde ayda en az bir seminer geçekleştirilecektir. 

 

Üniversiteler ve Burslar  

Yönetim kurulu üyelerinin öncelikli katkıları ve arzu eden üyelerin katılımları ile ülkemiz Yüksek 

öğrenimde ihtiyacı olan öğrencilere katkı sağlamak maksadı ile burs havuzu oluşturulmuştur. Bu 

havuzdan 12 öğrenciye burs verilecektir. 

• Bünyesinde Elektrik Mühendisliği Eğitimi veren üniversitelerle dayanışma ve iş birliği koordine 

edilecektir. 

• Dönemimiz içinde en az 6 üniversite ile görüşülecek ve iş birliği anlaşmaları yapılacak, 4 

üniversite ile ortak seminer düzenlenecektir. Üniversiteler ile ortak çalıştaylar yapılması 

hedeflenmiştir. 
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Tüzük çalışmaları 

ETMD ’nin gelecekte de etkin şekilde çalışabilmesi için 16 yıl önce hazırlanmış kısmi değişikliklere 

uğramış tüzüğümüzün yalın hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2017 yılı içinde Yönetim 

Kurulumuzda yapılan toplantılar sonucunda oluşan taslak tüzük, Kasım ayında toplanacak Danışma 

Kuruluna sunulacaktır. Nihai halini bu toplantı sonunda şekillendirilip Genel Kurula sunulacaktır. 

 

Gelir Aktiviteleri 

• Elektrik Tesisatı Muayene hizmetleri 

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelikleri kapsamında Elektrik Tesisatı Kontrol ve Raporlama hizmeti 

verilecektir. Bu amaçla TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyonu alınacaktır. Dernek bünyesinde 

akreditasyon şartlarına haiz organizasyon yapılandırılacaktır. 

• Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı personel belgelendirme kuruluşu 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilecek Elektrik Tesisatçısı ve Elektrik Pano Montajcısı 

meslekleri için 3,4 ve 5. seviyelerde belgelendirmeye yetkili kuruluş olmak için çalışmalara başlanmıştır. 

MYK prosedürü gereğince TS EN ISO/IEC 17024 akreditasyonu alınacaktır 

• Teknik eğitim hizmetleri 

Elektrik Tesisatı alanında nitelikli eleman yetiştirilmesi amacı ile 3,4 ve 5. seviyelerde eğitim organize 

edilecektir. Eğitim sonunda MEB onaylı kurs bitirme belgesi verilecektir. Eğitim materyalleri MEGEP 

bünyesinden sağlanacaktır. Üniversitelerden destek alınacaktır. 

Eğitimler aynı zamanda Mesleki Yeterlilik belgesi için destek niteliğinde olacaktır. 

• ISO 9001 

ISO 17020 ve ISO 17024 akreditasyonlarının yönetilebilmesi amacı ile derneğimize ISO 9001:2015 

yönetim sistemi kurulacak ve belgelendirme yapılacaktır. 

• Elektrik tesisat sektörü koordinasyonu 

Sektörde süreç içinde birbiri ile bağlantılı hizmet veren meslek dallarının etkin şekilde koordinasyonu 

amacı ile faaliyetlerde bulunulacaktır. 

Bu amaçla çalışma grupları ve bir sanal portal oluşturulacaktır. 
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* Derneğimiz mensubu olan Mühendislerin hizmet 

vermiş oldukları firmaların alfabetik sıralı logolarıdır. 
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