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2000 yılı 
başlangıc 
ETMD Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği bu 
yılın Mart ayında yaşama 
merhaba dedi. 

  

Sektördeki tüm mühendislerle aynı 
kaderi paylaşan, aynı sorunlara yanıt 
arayan kurucu üyelerimiz, mesleki 
dayanışmanın gereğine inanarak, 
dernekleşmenin, sektördeki genel 
sorunların çözümünde faydalı olacağı 
düşüncesiyle yola çıktılar. Kendi özel 
yaşamlarından ve mesleki 
faaliyetlerinden özveride bulunarak O pernek merkezindeki 60 kişilik 
dernek çalışmalarına yol gösterecek Oo seminer salonu (üstte). 
toplantılara 1999 yılı içinde başladılar. 

    

      

   

  

ETM Derneği sekreteri Aydan 

Bir yandan dernek kurmanın BAYEAKIR Ga). 
prosedürlerini yerine getirirken, diğer © — 
yandan da, derneğin faaliyet alanlarını 
belirleyip, sektörde çözüm bekleyen 
sorunlara nasıl çözümler üretileceği 
konusunda araştırmalarını da 
sürdürdüler. 

Bu yılın Mart ayı geldiğinde tüzük 
hazırlanmıştı. Gerekli başvurular 
yapılarak ETMD), Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği yaşama merhaba 
dedi. 

Sektörün en önemli fuarı 

ELECTRO 
İ Sektörün en önemli fuarı olan “Elektro - 

Istanbul Beşiktaş'ta yeni bir iş 
merkezinin yanyana 2 dairesi tefriş 
edilerek, 60 kişilik bir seminer 
salonunun ve çalışma ofislerinin yer 
aldığı dernek merkezi faaliyete geçirildi. 2000 3. Uluslararası Elektroteknik, 

Elektronik, Aydınlatma ve Otomasyon 
Fuarı”, ETMD'nin de katkılarıyla 28 Eylül 
- 1 Ekim 2000 tarihleri arasında CNR Fuar 
Merkezinde açılıyor. 

“Bizden haberler” size, her ay 
faaliyetlerimizi aktaracağımız yayınımız. 
İç sayfalarda dernek kurucu üyelerini, 
üye olma koşullarını, bu ay yapılacak 
etkinlikleri, Yön. Krl. Bşk. Yusuf 
Hikmet Kaya'nın makalesini ve çeşitli 
konuları içeren yazıları bulacaksınız. 

ETMD, 30 Eylül 2000 cumartesi günü CNR 
Fuar Merkezi'nde “Enerji Kalitesi ve 
Harmoniklerin Oluşum Nedenleri, 
Hesaplanması, Ölçümü, Önlemler” adı 
altında bir seminer düzenliyor. Saat 
13.00'de başlayacak ilk seminer 17.00'deki 
kokteylle sona erecek. 

Yayın yaşamına merhaba dediğimiz bu 
ilk sayımızı beğeneceğiniz umuduyla 
hepinize tekrar merhaba.      
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Başkan'dan 
Yusuf Hikmet Kaya 
Başkan 
Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği 

Bir rüyanın 
gerçekleşmesi ve 
geleceğe doğru... 
Değerli Meslektaşım, 

  

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
bünyesinde, mesleki çalışmalarımızı geliştirecek 
ve etkinliğimizi arttıracak arayışlarımızı yaygın 
bir düzeyde sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Danışma 
Kurulu'muzu iki kez topladık. Birbirinden değerli 
görüş ve önerilerin ortaya çıktığı bu yararlı 
toplantılarda ele alınan hususların bazılarını 
sizinle paylaşmayı yararlı buldum. Bu ve benzeri 
konularda ilave görüş ve tavsiyeleriniz varsa 
lütfen bize iletmenizi rica ederim. 

1. Taahhüt sektöründeki uygulamaları dikkate 
alarak, bu sektörde etik oluşturma misyonunu 
üstlenmemiz gerektiği görüşündeyiz. 

2. Proje sektöründe muhtelif beklentiler 
bulunmaktadır. Bu beklentiler biraraya 
getirilmeli ve temennilerin ötesinde hayata 
geçirilmelidir. Te hizmetlerimiz yaygın 
şekilde batı normlarına erişecek düzeyde 
geliştirilmelidir. 

3. Deneyim ve birikimlerimizin 
meslektaşlarımızla yn 
ve bu amaçla, mesleki yayınların 
teşvik edilerek geliştirilmesi 
temel çalışmalarımızdan biri 
olmalıdır. Özellikle deneyim ve 
birikimlerimizin genç 
meslektaşlarımıza aktarılması, 
hem mesleki, hem de yurttaşlık 
görevimizdir. Bu nedenle, 
meslektaşlarımızın bilgi ve 
deneyim hazineleri dökümante 
edilmelidir. 

4. Meslek onurunu layık olduğu 
seviyelere yükseltmek, 
derneğimizin, tüm 
meslektaşlarımızın katılımıyla, 
yürüteceği temel faaliyetlerinden 
biri olmalıdır. 

5. Üretim standartlarımızın geliştirilmesi 
gerekmektedir. Standartlarımız Avrupa normları 
ve diğer enternasyonal normlarla uyumlu hale 
getirilmelidir. Bunun da ötesinde, “standartlar 
üretme” olanağı üzerinde durulmalıdır. 

6. Faaliyetlerimizde üniversite öğretim 
üyelerinden yararlanılması öngörülmektedir. 
Bu amaçla, işbirliği sahalarını ve imkanlarını 
geliştirecek yöntem ve uygulamalar üzerinde 
durulması gerekmektedir. 

7. Mesleki iletişimimizi geliştirmek ve 
çalışmalarımız arasında sinerji yaratmak 
amacıyla, bir Konferans Grubu oluşturmuş 
bulunmaktayız. Bu grup, Türkiye'nin 
ihtiyaçlarını ve mesleki gereksinimlerimizi 
dikkate alarak, programlı konferans, seminer 
ve sempozyumlar düzenleyecektir. İlk 
seminerimiz ITF Electro fuarı süresince 
HARMONİK'”'ler konusunda olacaktır. 

Takdir edeceğiniz gibi, yukarıda belirtilen 
çalışmaların gerçekleştirilmesi, meslektaşlarımızın 
çoğunluklu katılımı olmadan mümkün değildir. 
Bu nedenle, söz konusu tasarımlarımıza ilişkin 
görüş ve tavsiyeleriniz yanısıra, ele alınan 
çalışmalara katılmanızı özellikle rica edeyorum. 

Lütfen siz de mesleki çalışmalarımızı yüceltmek 
amacıyla ortaya koyacağımız hizmetlerin içinde 
bulunun. Bu hizmetlerin bir parçası olun. 

En iyi dileklerimi sunarım. 

Sevgi ve saygılarımla. 
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& kuruluş 
amacı ve 

üyelik koşulları 
22 Şubat 2000 tarihinde kurulan derneğimizin, tüzüğünde de 
yeralan kuruluş amacı, ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLİK 
meslek uygulamalarının ilerleme ve gelişmesine çalışarak bu 
konuda en yüksek uluslararası teknolojik seviyeye erişmektir. Bu 
amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetleri yapar : 

Elek ği 
Kİ 
Mühendisleri / 
ee 

  

A) Üyelerin memleket içinde ve uluslararası alanda tanıtılması 
ve teknik gelişimi için yazılı, sözlü ve görsel yayın yapmak, 
kitaplık ve teknik bilgi ve iletişim merkezi kurmak, seminer, 
konferans, panel, sergi, müze ve gezi düzenlemek. 

B) Elektrik Tesisat kuruluşlarının ve hizmetlerinin toplum içinde 
anlaşılması ve toplumun bilinçlendirilmesi, hizmete güvenilmesi 
için girişimlerde bulunmak, periyodik toplantılar düzenlemek. 

C) Üyelerin özel ve kamu kuruluşları arasındaki münasebetleri 
düzenleyici esasları tesbit etmek amacı ile araştırmalar yapmak, 
yüksek teknoloji esaslarını ve standartlarını; tasarım, yapım, 
üretim, işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına adapte 
etmek, ülkede yaymak ve yetkililere tavsiye ve önerilerde 
bulunmak. 

D) Meslek ve İhtisas Odaları, Üniversite ve Kamu Kuruluşları 
ile iletişim ve uyum içinde Elektrik Tesisat Mühendisliği'nin 
uzmanliğa dönük gelişimi ve bu mühendislik kuruluşlarının 
gelişmesini sağlamak amacıyla işbirliği yapmak. 

E) Kamu ve özel işlerde çıkacak teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda 
bilimsel ve teknik kurallara uygun bilirkişilik, hakemlik, jürilik 
ve değerlendirme hizmetleri vermek; sahalarında uzman üyeler 
ile teknik hizmetleri istek halinde organize etmek. 

F) Uluslararası teknik ve teknolojik gelişim ve buluşları, gelişmiş 
ülke mühendislik kuruluşları, dernek ve birlikleri, teknik ve 
bilimsel işbirliği ile ülkemize aktarmak, meslek sonrası eğitim, 
burs, staj olanakları için genç meslektaşlara imkan sağlamak, 
elektrik tesisat hizmetlerinde onları profesyonel uzmanlığa 
yönlendirmek. 

G) Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik sorunlarda 
çözüm için araştırma ve koordinasyon sağlamak ve gerekli 
çalışmalar yapmak, tesisler kurmak ve şubeler açmak. 

H) Belirli zamanda yapılacak veya yazılacak eser, proje, iş, ve 
yayınları ödüllendirmek ve para mükafatı vermek üzere üyeleri 
teşvik etmek. 

Yardım ve ölüm fonları kurmak. 

J) Elektrik Tesisat Mühendisliği hizmetlerinin imalat, taahhüt, 
montaj, proje, danışmanlık konularında tecrübeli mühendisler 
tarafından yapılması için çaba sarfetmek. 

K) Özel ve kamu kuruluşlarının hazırladığı şartnamelerde 
ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ'nin 
yayınladığı dökümanların kullanımı husunda gayret sarfetmek. 
L) Elektrik Tesisat Mühendislik kuruluşlarının sözleşme taslaklarını 
hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla görüşerek uygulanması için çaba 
sarfetmek ve kararname, yönetmelik vb. gibi yürütme kararları 
çıkartılması için yardımcı çalışmaları yapmak. 

M) Elektrik Tesisat Müühendislik kuruluşlarının yurt içinde ve 
yurt dışında tanıtımı için faaliyetlerde bulunmak ve bunun için 
broşürler bastırmak, yaymak ve bu hususta T.C. dış 
temsilciliklerinin ve ilgili kuruluşların, dış ülke kuruluş ve 
üniversitelerininyardımını sağlamak. 

N) Gelişmiş ülkelerdeki örneklerinden esinlenerek yasaların 
müsaadesi çerçevesinde ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ 
DERNEĞİ'nin ve üyelerinin uluslararası veya ulusal diğer 
mühendislik birlik, kuruluş, örgüt ve enstitü üyelik katılımlarını 
teşvik etmek ve üyelerin kuvvetlenmesini sağlayıcı, tanıtımını 
gerçekleştirici, statüsünü sağlamlaştırıcı ve ülkemiz yararlarını 
sağlayıcı ilmi ve teknik çalışmalar yapmak ve gerekli teşebbüslerde 
bulunmak. 

O) Elektrik Tesisat Mühendislik kuruluşlarının, üniversitelerde 
mesleğin kalkınmasına hizmet edici çalışmalar ve işbirliği 
yapılmasını sağlamak, odalarla ilişkilerde gerçek uzmanlık 
dallarının belirlenmesi ve mesleki uzmanlık ve mühendislik 
hizmetinde iletişim kurulmasına yardımcı olmak. 

P) Elektrik Tesisat Mühendisliği meslek uygulamaları hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmek, kamu yönetimlerine bu alanda 
yardımcı olmak, toplumun bu alandaki çıkarlarını korumak. 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
Üyelik Koşulları 
A. Hangi mühendisler üye olabilirler ? 

9 Elektrik Mühendisleri 

9 Elektronik Mühendisleri 

9 Bilgisayar Mühendisleri 

B. Mesleki çalışmalarını, mühendislik dallarının hangi 
konularında yapmaları gerekiyor ? 

* Üretim * Satış * Mümessillik 
9 Satınalma * Tasarım 9 Araştırma 
* Test * Kontrol 9 Kabul 

* İşletme ve * Bakım ve * Eğitim ve 
Servise alma Onarım Öğretim 

C. Bu konularda en az kaç yıl tecrübesi 
olmalıdır ? 

8 yıllık tecrübesi içinde en az 6 yılını, bir firmada ortak, 

yönetici, sorumlu müdür, projeci, müşavir mühendis olarak 
ve bizzat mesuliyet alarak geçirmiş olmalıdır. 

Daha geniş bilgiyi dernek merkezinden isteyebilirsiniz. 

“enn g2 

  

Derneğimizin adres, telefon ve faks numaraları ile elektronik 
posta adresi ise şöyle; 

Barbaros Bulvarı, Eren Sok. Özsoy Plaza No.10 Daire 11-12 
Beşiktaş, 80690 İstanbul 
Tel.:(0212)3271684-85 Faks.:(0212)327 1574 
e-mail : etmdernegi©superonline.com 

Se Mig re e g4 0 Are Ya LA 101  



  

a ig) Se A4 AS Ya TA 01 

Yönetim kurulu üyelerimiz 
ve 075eemişleri 
Mart ayında faaliyete geçen derneğimizin kurucu 
üyeleri arasından yapılan seçimle oluşan Yönetim 
Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, 
Sayman Üye ve 6 Yönetim Kurulu Üyesi'den 
oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu'nda görev alan meslektaşlarımız ve 
özgeçmişleri şöyle; 

Yusuf Hikmet Kaya 
Elektrik Mühendisi 
Yönetim Kurulu Başk anı 

Evli ve 3 çocuk babasıdır. EAE 
Anonim Şirketi kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 
Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği'nin Kurucu Üyesi ve 
Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 

  

Levent Dirlik 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
Başkan Yardımcısı 

1944 İzmir doğumludur. İ.TÜ. 
Elektrik Fakültesi'ni 1968 yılında 

N bitirdi. Sanayi Mühendislik Ltd. 
| Şti.'nin sahibi ve müdürüdür. 
A ğ Elektrik Tesisat Mühendisleri 
— > Derneğinin Kurucu Üyesi ve 

Yönetim mili ı Başkan Yardımcısı'dır. 

   

>
 

  

Sermet Şatır 
Elektrik Mühendisi 
Genel Sekreter 

1969 Elazığ doğumludur. Lise 
öğrenimini Kabataş Erkek 
Lisesinde, üniversite eğitimini 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği bölümünde 
tamamladi. Yangın ve Güvenlik 

Sistemleri sektöründe 1986 yılından bu yana çalışmakta 
olup, bu dönem içerisinde bir çok yurtiçi ve yurtdışı 
projenin satış, projelendirme ve devreye alma 
çalışmalarında görev almıştır. 1998 yılından bu yana 

    

Sensormatic Automation (Sena Otomasyon A.Ş.) 
şirketinin kurucularındandır. İş Bankası'nın İstanbul, 
Levent'teki yeni genel müdürlük binasının ve yine 
İstanbul, Yeşilköy'deki Dünya Ticaret Merkezi Blokları 
projelerini yürütmektedir. ETMD Genel Sekreteri ve 
aynı zamanda derneğin kurucu üyesidir. 

A. Medih Ertan 
Elektrik Yüksek Mühendisi | 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

1952 yılı İstanbul doğumludur. 1973 
yılında İ.T.U. Elektrik Fakültesi, 
Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nü 
bitirdi. Çekmece Nükleer Araştırma 
Merkezi TR-2 5 MW'lık reaktör 
yapımında Yardımcı Mühendis olarak 

çalıştı. 1977 yılından beri Elektropanç Elektrik San. ve 
Tic. Ltd. Şti. ile Elektropanç Elektronik San. ve Tic. 
Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdır. ETMD'nin kurucu 
üyelerinden olup; Yönetim Kurulu Sayman Üyesi'dir 

  

Rıdvan Çelikel 
Elektrik Mühendisi. 
Yönetim Kurulu Üyesi 

05.05.1955 Bandırma doğumludur. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesi'ni 1979 yılında bitirdi. 
Öneren Mühendislik, Aktek Elektrik 
A.Ş.'de enerji nakil hatları, trafo 

R merkezleri ve sanayi tesisleri 
yapımında görev aldı. 1985 yılında Anel Elektrik Proje 
Taahhüt Ltd. Şti'ni kurdu. AG, OG ve Zayıf Akım tüm 
bina elektrik tesislerini projelendirme ve tesisatını 
yapmakta. Ayrıca bina elektrik sistemleri bakım ve 
işletim hizmetlerini de vermekte. ETMD kurucu Yönetim 
Kurulu Üyesi'dir. 

? 

  

Hüseyin Gülsoy 
Elektrik Mühendisi 
Yönetim Kurulu Üyesi      
İ.TÜ. Elektrik Elektronik Fakültesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü 
1988 yılında bitirdi. 1988 - 1994 
yılları arasında muhtelif elektrik 
projelerinde yöneticilik yaptı. 1994 
yılında HB Teknik Mühendislik Hiz. 

San. Tic. Ltd. Şti.'ni kurdu. Halen, kurucu ortağı olduğu 
şirketi kanalıyla proje ve danışmanlık hizmetleri 
vermektedir. ETMD kurucu Yönetim Kurulu Üyesi'dir.



   İsmet Defne 
Elektrik Mühendisi, 
Yönetim Kurulu Üyesi 

1951 yılı İstanbul doğumludur. 
I.D.M.M.A. Elektrik Mühendisliği 
Bölümü'nü 1975 yılında, İ.U. İşletme 
İktisadı Enstitüsü'nü 1988 yılında 
bitirdi. Elsan Elektrik'in sahibi ve 
Genel Müdürü'dür. Elektrik tesisatı 
yükleniciliği, projeciliği, bilgisayar 

programcılığı ve işletmeciliği ile elektrik malzemeleri 
azarlaması ana faaliyet dallarıdır. ETMD kurucu 
önetim Kurulu Üyesi'dir. 

  

Sabri Günaydın 
Elektirik Mühendisi. 

X Yönetim Kurulu Üyesi 

“1957 yılı Edirne doğumludur. Ankara 
yi Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

» Akademisi, Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Bölümü'nden 1979 yılında 
mezun oldu. Saşel A.Ş., Polat Turizm 
A.Ş. ve Koray Inşaat A.Ş.'de görev 
yaptığı dönemlerde pek çok 

üniversite, otel, iş merkezleri, genel müdürlük 
inşaatlarında Elektrik Sorumlu Mühendisi olarak görev 
aldı. 1998 - 2000 yılları arasında Egebank A enel 
Müdürlük Inşaat İnk Elektrik Sorumlusu olarak 
a Halen Serbest Müşavir olarak faaliyette 
ulunmakta. ETMD kurucu Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 

  

Kemal Kızılhan 
Elektrik Mühendisi, 
Yönetim Kurulu Üyesi 

1955 Rize doğumludur. Istanbul 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Elektrik Fakültesi'ni 1980 
yılında bitirdi. Fransızca ve az derece 
de İngilizce bilmektedir. Evli ve | 
kız, | erkek çocuk sahibidir. Arma    

Şirketler Grubu kurucu ortağı ve 
Yönetim Kurulları 
Kurulu Üyesi'dir. 

aşkanı'dır. ETMD kurucu Yönetim 

Erdoğan Atapek 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
Yönetim Kurulu Üyesi 

1950 yılı Zonguldak doğumludur. 
Yıldız Teknik Üniversitesi'ni 1972 
yılında bitirdi. Lisans üstü eğitimini 
1974 yılında tamamladı. Üniversite 
döneminden itibaren özel sektörde 
mesleği ile ilgili çalıştı. 1978 yılında 
Erde adlı firmasını kurdu. Halen 

Proje, Dini Taahhüt ve Üretim-Pazarlama 
konularında serbest olarak faaliyet göstermektedir. 
İngilizce bilen Atapek evli ve 2 çocuk babasıdır. ETMD 
Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 

  

    
İçimizden biri... 
Merhaba... 

Altıncı ayını henüz dolduran derneğimizin yayın 
organı olan ve elinizde 1. sayısını tuttuğunuz 

“Bizden haberler” tüm meslektaşlarımızın seside 
olacak. 

Her ay birlikte olacağımız bu yayınımızda, 

sizlerde önerilerinizi, deneyimlerinizi, mesleki 
sorunlarınızı bu sütundan tüm meslektaşlarımıza 
aktarabileceksiniz. 

“İçimizden biri...” sütunu sizlerin. Yapacağınız 
tek şey, yazılarınızı dernek adresimize 
göndermeniz veya fakslamanız. 
İçimizden birinin deneyimlerini kendi kaleminden, 
virgülüne dokunmadan aktaracağız bu 
sütunlardan. Deneyimlerini paylaşacağız. 
Önerilerini hep birlikte değerlendireceğiz. 

Ekim sayısında yayınlanacak yazıyı şimdiden 
merak ediyoruz. Binlerce meslektaşınızla 
paylaşacaklarınız için peşinen teşekkürler. 
Ekimde 2. sayımızda buluşmak umuduyla esen 

kalın, hoşçakalın. 

        

   

                  

  



  

Yönetmelikler, 
fuarlar, seminerler... 
Etkinliklerimiz 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik” oluşturulması çabalarına derneğimiz 
de aktif olarak katılmaktadır. Yönetmelik taslağı 
üyelerimize ve portföyümüzde adresleri bulunan 
meslektaşlarımıza gönderilmiştir. Konuyla ilgili 
olarak görüş ve önerilerimiz Tüyak Vakfı'na 
ulaştırılmıştır. 

  

Meslektaşlarımızın, teknolojik gelişmeleri yakından 
takip edebilmeleri amacıyla Eylül 2000 - Haziran 
2001 tarihleri arasında seminerler düzenlemeyi 
öngörmekteyiz. Yıllık programını daha önce 
gönderdiğimiz seminerler ile ilgili görüş ve 
önerilerinizi beklemekteyiz. (Yıllık seminer 
programı kendilerine ulaşmayan meslektaşlarımız 
dernek merkezinden talep edebilirler). 
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İlk seminerimizi, işbirliği sözleşmesi imzaladığımız 
ITF ile CNR Fuar Merkezi'nde ELEKTRO 2000 
Fuarı'nda 30 Eylül 2000 Cumartesi günü saat 
13.00'den itibaren düzenliyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızı derneğimizin bu etkinliğine 

ve fuara davet ediyoruz. 

  

  

  

ELECTRO 
3. Uluslararası Elektroteknik, 
Elektronik, Aydınlatma ve 
Otomasyon Fuarı 

Güç dönüşümü, ölçü 
kontrolü, elektronik ve 
otomasyon... 
Binlerce ürün birarada. 

CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ve dünyanın en 

büyük fuarcılık firmalarından olan TTE Group ortaklığı 

ile 28 Eylül - OlEkim 2000 tarihleri arasında CNR 

Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Electro 2000 

ile yurtdışı ziyaretçisi ile buluşacak olan Türk elektrik, 

elektronik sektörü gerek pazar payını arttıracak, 

gerekse varolan yurtdışı portföyünü 

sağlamlaştıracaktır. 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği'de sektör için 

büyük önem taşıyan bu fuara 2000 ve 2001 yılları 

için destek verme kararı alarak ITF ile bir sözleşme 

imzalamıştır. 

CNR Fuar Merkezi'nin 2. salonunda gerçekleşecek 

olan Electro 2000 Fuarı bünyesinde gerçekleştirilecek 

olan Otomasyon Özel bölümünde; 

Algılayıcılar, pıd kontrol üniteleri, scada sistemleri, 

bina otomasyon sistemleri, hidrolik pnömatik kontrol 

ürünleri sergilenecektir. Yine aynı tarihlerde 4, 5, 6, 
7 numaralı salonlarda düzenlenecek olan Tatef 2000 

Fuarı destekleyici unsur olacaktır. 

Electro 2000, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik 
yoğun promosyon ve medya çalışmaları, bölgesel 

tanıtım toplantıları ile katılımcılara yepyeni iş 

bağlantılarının kapılarını açacaktır. 

ETMD), bu fuar kapsamında 30 Eylül 2000 cumartesi 

günü. katılımcılara ve ziyaretçilere “Enerji Kalitesi 

ve Harmoniklerin Oluşum Nedenleri, 
Hesaplanması, Ölçümü, Önlemler” adı altında bir 
seminer verecektir.     
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SEMİNER PROGRAMI 
ve KATILIMCILAR 
ENERJİ KALİTESİ ve HARMONİKLERİN 
OLUŞUM NEDENLERİ, HESAPLANMASI, 
ÖLÇÜMÜ, ÖNLEMLER 

30 Eylül 2000 Cumartesi günü CNR Fuar Merkezi'nde, Elektro 
2000 - 3. Uluslararası Elektroteknik, Elektronik, Aydınlatma 
ve Otomasyon Fuarı (28 Eylül-01 Ekim 2000) çerçevesinde 
derneğimiz tarafından organize edilen ve oturum 
yönetmenliğini ETMD Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik 
Mühendisi Sabri Günaydın'ın yapacağı seminer programı 
şöyle; 

13.00 Açılış Konuşması 

Elektrik Müh. Yusuf Hikmet Kaya 
ETMD Yönetim Kurulu Başkanı 

13.05 Enerji Kalitesi ve Harmoniklerle 
İlgili Kurumsal Açıklamalar 
Prof. Dr. Nejat Tuncay 
İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi 

13.45 Aydınlatma Sistemlerinde 
Harmonikler 

Elektronik Müh. Kevork Benlioğlu 
EEC Grubu 

14.05 Harmonikli Devrelerde Kesintisiz 

Güç Kaynakları 

Elk. Müh. Cem Arslan (Ar-Ge Md.) 

Inform Elektronik San.ve Tic. A.Ş. 

14.25 Ara 

14.40 Harmonikli Devrelerde 

AG Kompanzasyonu 

Elk. Yük. Müh. Hakkı Onat 

Siemens 

15.20 Harmonikli Devrelerde 
0G Kompanzasyonu 

Elk. Yük. Müh. Hakkı Onat 

Siemens 

15.20 Harmoniklere Karşı Önlemler 
Elk. Müh. Doğan Ergun 
Ergun Elektrik Ltd. Şti. 

15.40 Harmoniklerin Ölçülmesi, 
Yorumlanması ve Aktif Filtreler 

Elk. Müh. Ahmet Güvenman 

Aktif Mühendislik 

16.00 Ara 

16.15 Panel 

17.00 Kokteyl 

Konuk konuşmacılar 
Prof. Dr. Nejat Tuncay 
İTÜ, Elektrik, Elektronik Fakültesi 

1947 İzmir doğumlu, evli ve bir çocuk sahibi. 
İ.TÜ. Elektrik Elektronik Fakültesini 1972 
yılında bitirmiş. 1987 yılında İingiltere 
UMIST'te Doktora yapmış, halen İ.TÜ. 
Elektrik-Elektronik Fakültesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi'nde ders 
vermektedir, İTÜ'de bir çok yönetim 

görevlerinde bulunmuş, TÜBİTAK ve TTGV destekli vi çok 
sanayi projesi yönetmiş, 60'ın üzerinde yayın yapmış, 5 
doktora tezi, 32 yüksek lisans tezi yönetmiştir. Elektrik 
elektronik alanında çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşun 
üyesidir. 

  

Kevork Benlioğlu 
Elektronik Müh. 
EEC Grubu N e 

1958 Istanbul doğumludur. 1.T.U. Elektrik 
Fakültesi Elektronik Bölümü'nü 1982 yılında 
bitirdi. Muhtelif şirketlerede AR-GE Mühendisi 
olarak çalıştı. 1990 yılında EEC Grubu'nda 
yönetici olarak çalışmaya başladı ve halen aynı 
grupta Genel Müdür olarak görev yapmakta. 

ETMD üyesi. 

Hakkı Onat 
Elekirik Yük. Müh, 
Siemens o. 

- 1932 Kilis doğumludur. 1.T.U. Elektrik 
Fa Fakültesi'ni 1958 yılında bitirdi. 1973 yılına 
.İ kadar Almanya'da çalıştı. 1973-1996 yılları 

A arasında Siemens-Simko'da yönetici 
kademelerinde, gerçekleşen yüzlerce projenin 

* satış ve satış sonrası teknik hizmetlerini verdi. 
Halen çeşitli şirketlerde ve Siemens-Simko'da 

danışman olarak çalışmakta. 

M. Cem Arslan 
Elektirik Müh. 
İnform Elektronik A.Ş. 

1968 Ankara doğumludur. 1991 yılında ODTÜ 
Elektrik ve Elektronik Fakültesi'ni bitirdi. 1992- 
1999 yılları arasında Siemens-Simko A.Ş.'nde 
muhtelif projelerde görev aldı. Ocak 1999'dan 

m beri inform A.Ş.'nde AR-GE Bölüm Müdürü 
i 1 - olarak görev yapmakta. 

Doğan Ergun 
Elekirik Müh. 
Ergun Elektrik Lid. Şti. 

1935 Izmir doğumludur. Berlin Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesini bitirdi. 1968- 
1980 yılları arasında AEG Genel Elektrik 
Şirketi'nde Tesis Kısım Müdürü olarak çalıştı. 
1980 yılında İzmir'de faaliyet gösteren Ergun 
Elektrik Ltd. Şti.'ni kurdu. Şalt tesisleri 
projelendirmesi, imali ve montajı konularında 

faaliyetlerini sürdürmekte, 

  

Ahmet Güvenman 
Elektrik Yük. Müh. 
ARtif Mühendislik 
1965 İstanbul doğumludur. 1988 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi'ni bitirdi. Güç ve enerji üzerine ölçme, izleme 
ve otomasyona yönelik işlerle enerji üzerine faaliyet gösterdi. 
Bir çok tesiste harmonik istasyon sistemleri kurdu. 1996 
senesinde Aktif Müh. Ltd. Şti.'ni kurdu. Güç ve enerji üzerine 
ölçme, izleme, kumanda koruma sistemleri üzerinde faaliyet 
göstermektedir. 
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Tahsin Y. Armağan 

  

Derneğimizin düzenleyeceği seri konferans ve 
seminerler dizisinde bir konuya öncelik vermek 
gerekiyordu. Denir ya “Beyaz en çabuk kirleniyordu 
önceliği O'na verdiler” Ya da çözüm bulmakta 
zorlandığımız işletme problemlerinde akla gelen ilk 
soru” Çevremiz gibi Elektriğimizdemi kirleniyor?” 
Niçin olmasın? 

Bu günlerde A.G. elektrik enerjisinin kalitesindeki 
sorunlar giderek endişe verici problemler yaratıyor. 
Yaşam, ticari ve endüstri tesislerinde enerji 
kalitesinden şikayetler günler geçtikçe daha çok 
artıyor. 

Enerji kesilmeleri, ani gerilim yükselmeleri ve 
gerilim düşmeleri gibi alıcıların anahtarlanması, 
iklim ve hava şartlarından kaynaklanan problemlerin 
yanında , lineer ve lineer olmayan alıcıların kombine 
olarak kullanılmaları durumunda belli sahalarda 
özel problemler de meydana gelmektedir. 

Elektrik enerjisinin çeşitli kullanım alanlarında 
regülasyonu, ayarlanması ve dönüştürülmesi için 
kullanılan ve tatbikatından vazgeçmeyeceğimiz 
cihazlar lineer olmayan alıcılardır. (Redresörler, 
frekans konvertörleri, kesintisiz güç kaynakları, 
endüksiyon fırınları,v.s.) 

Lineer olmayan bu alıcılar, A.G. sistemlerinde; 
koruma cihazlarının gereksiz açmalarına sebep 
olmakta, otomatik kontrol sistemlerini etkilemekte 
ve aşırı harmonik yükleri ile yüksek seviyedeki 
gerilim ve akım distorsiyonları yaratarak enerji 
kalitesini bozmakta ve enerjinin verimli 
kullanılmasını engellemektedir. Ayrıca üretim ve 
iletim cihazlarında ısı yükselmelerine sebep 
olmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, içinde bulunduğumuz yıllarda 
güç elektroniği sistemlerindeki gözle görülür 
geliştirmelere rağmen, enerji kalitesini bozan lineer 
olmayan alıcıların kullanımının önümüzdeki yıllarda 
çok hızlı olarak artacağını göstermektedir. 

Lineer yüklerin sebep olduğu distorsiyonlara , 
yerinde veya üretim, iletim, dağıtım sistemlerinde 

Elektrik Yüksek Mühendisi 

İlk seminerimizde, neden 
“ENERJİ KALİTESİ” 
konusu gündeme alındı 

yapılacak düzeltmelerle çareler bulunabilir. Ancak 
lineer olamayan yüklerin yarattığı harmoniklere 
karşı alınacak önlemler biraz karmaşık 
gözükmektedir. 

Buna rağmen alınacak bazı önlemlerle kısmen de 
olsa harmoniklerden kaynaklanan enerji kalitesi 
bozulmalarını gidermek mümkün olmaktadır. 

Alınması gereken önlemlere göz atarsak; 
I.Harmonik üreten cihazların projelendirilmesi 

ve imalatı esnasında alınacak önlemler, 
2. Harmoniklerden etkilenen cihazların 

projelendirilmesi, imalatı ve tesisinde alınacak 
önlemler , 

3. Mevcut elektrik tesislerinde alınabilecek 
önlemler ile yeni projelendirilecek veya 
kurulacak elektrik tesislerindeki önlemler 

olduğunu görürüz. 

Bu önlemler nelerdir? “Enerji Kalitesi” konusunda 
gerek teori, gerekse alınması gerekli önlemler ile 
ilgili yeterli bilgi kaynağı olmayan ülkemizde 
Elektrik Mühendisleri arkadaşlarımıza bir ön ışık 
tutmak üzere öncelikle “ ENERJİ KALİTESİ” 
seminer ve panelini düzenlemeğe karar verdik. 
Bizlerden bilgilerini hiç bir zaman esirgemeyen 
Teknik Üniversite'lerimizin değerli öğretim üyeleri 
ve meslektaşlarımız bizleri destekleyerek bu 
seminere konuşmacı 
  

olarak katılmayı kabul Sahibi 
: Simi ETMD 

ettiler. Derneğimiz Ve | sektrik Tesisat Mühendisleri Demeğini 
sizlerin adına kendilerine adına 
özverilerinden dolayı Yusuf Hikmet Kaya 
teşekkür ederiz. Yayın Kurulu 

Levent Dirlik, Sermet Şatır, A, Medih Ertan, 
İsmet Defne, Sabri Günaydın 

Şimdi öğrenme sırası < Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel 
bizde. Yayın Yönetmenleri 

İsmet Defne, Sabri Günaydın 

i imi Seij Bizden haberler ETMD adına Seminerimizde görüşmek |  pipa Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından 
üzere hoşçakalın . hazırlanmaktadır 

Yönetim Yeri : 
Dikilitaş Eren Sok. Özsoy Plaza No.10 
Daire 11-12 Beşiktaş, 80690 İstanbul 

Tel. : (0212) 327 1684 - 85 
Faks. : (0212) 327 15 74 

e-mail : etmdernegi ©superonline.com       
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