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Değerli Okurlarımız,

ETMD Bizden Haberler Dergimizin Özel 100. Sayısı ‘’Geçmişten Bugüne’’ temasıyla hazırlandı.

Öncelikle belirtmeliyim ki her sayfasında emek çok fazlaydı, hazırlık aşamasından son aşamaya kadar 
kocaman bir aile olarak kurucularımız, eski başkanlarımız, değerli büyüklerimiz, müdürlerimiz, iş birliği 
yaptığımız kurumlar, aramıza yeni katılanlar ve üyelerimiz ile birlikteydik.  Bu vesileyle üye firmalarımızın 
kurumsal iletişim departmanlarında iş birliği yaptığımız dostlarımıza da ayrıca teşekkür etmek isterim. 

Derneğimizin kuruluşundan bugüne yaşananlar, derneğimizin etkinlikleri ve sektöre katkıları, derneğimizden 
beklenenleri siz okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Birbirinden değerli isimler kıymetli zamanlarını ayırdı ve bu 
sayede 100. sayımız, 100 sayfa içerikle sizlerle buluştu.

Bildiğiniz üzere hedeflerimiz arasında dijital dünyada yer almak vardı ve biz de dergimizi dijital ortama taşıdık, 
böylece daha geniş kitlelere ulaşmayı başardık. Bu sayıya özel bir adım daha attık; 100. sayıyı basılı olarak 
adreslerinize ulaştırıyoruz.

100. sayımızda sizleri şipşirin iki arkadaşımızla tanıştırıyoruz: Derya ve Efe. Çok heyecan duyarak başladığımız 
sosyal sorumluluk projemiz olan kitapçığı beğenilerinize sunuyoruz.

Bizleri takip etmeye ve dergimizi okumaya devam etmenizi diliyorum, emeği geçen herkese minnet ve 
teşekkürlerimi sunuyorum. Iyi ki varsınız!

Saygılarımla.

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

Editör

EDİTÖRÜN KALEMİNDENEDİTÖRÜN KALEMİNDEN
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Başkandan

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

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Değerli Meslektaşlarım,

Içinde bulunduğumuz şu günlerde derneğimizin 22.yaşını kutlarken diğer gurur kaynağımız “Bizden Haberler 
Dergisinin’’ 100.sayısına da ulaşmış olmasıdır. Bu sayımızla birlikte geleceğin sahibi çocuklarımız için 
hazırladığımız kitapçığımızı da sizlere iletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

22 yıldır sektörümüzün eksiklikleri ve uygulamanın sağlığı için derneğimiz cephesinde gayret gösteren o 
güzel insanlara saygı ve selamlarımı sunarım.

Mesleğimizin toplumumuza yansıyan tarafı ile var olan çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu 
bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan bir birlik olarak derneğimiz, mühendislik mesleğinin 
etik değerlerinin geliştirilmesini de ilke edinmiştir. 

Meslektaşlarımızın tamamına ulaşabilmek için çaba sarf etmekteyiz. Bizler STK’ları toplum refahının 
olmazsa olmazı, demokrasinin, gelişmişliğin bir gereği olarak değerlendiriyoruz. Her şeyin çok hızlı değiştiği 
günümüzde toplumları yönlendiren, çalıştıran emel faktör olarak düşünülmekte. Ancak Ülkemizde STK’lara 
genel yaklaşım oldukça mesafeli ve şüpheli. Geçmişteki bazı uygulamalar maalesef bu yaklaşımı haklı 
çıkartıyor. Ancak bunu tamamına mal etmemiz de bir bu kadar hatalı. 

YADA Vakfının araştırmasına göre, Örneğin; en az bir STK’da üyeliği olan Fransa’da 50, Ingiltere’de 73, 
Hırvatistan’da 85, Macaristan’da 140, Almanya’da 144 kişi var iken ülkemizde maalesef bu sayı 660 kişi. 
Mısır’da 2.513 iken Afganistan’da 5.135. Daha acı olan ise insanlarımızın %85’i herhangi bir STK’ya katılmayı 
düşünmemeleri.

Acaba bizler bu yaşam oyunun bir parçası olan çalışma hayatımızda “Saldım çayıra, Mevla’m kayıra” mı 
demeliyiz yoksa insanımızı ve geleceğimizi ilgilendiren konularda daha doğrusunu yapabilmek için yapılan 
çalışmalara ortak mı olmalıyız, katkı mı sunmalıyız?  

Bize göre ikincisi; Sizce?

Mustafa Cemaloğlu
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Eski Sayılarımız

ETMD - BİZDEN HABERLER TAM 22 YIL 
ÖNCE YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTIR
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Eski Sayılarımız

Dergimizin birinci sayısından bugünkü 100’üncü sayısına kadar her türlü 
desteği veren tüm yazarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Sayı 1
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Sayı 1, Eylül 2000
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Sayı 1, Eylül 2000
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Sayı 1, Eylül 2000
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Sayı 4, Nisan 2001
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Aerosol

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

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

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

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

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

İyi Mühendislik, Doğru Çözüm Akıllı Binalar için Komple Çözümler

FM200, Novec, CO
2



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R20

Geçmişten Bugüne

DERNEK KURUCULARI 
VE GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
BAŞKANLAR 
Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen değerli dernek 
kurucularına ve görev alan başkanlarına bu noktada söz vermek istiyoruz.

ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DEĞERLİ KURUCU ÜYELERİ

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R20

22 Şubat 2000 yılında kurulan Elektrik Tesisat Mühendislieri Derneği’nin ( ETMD ) değerli kurucu üyeleri:

A.Medih ERTAN, Atalay KASAP, Hüseyin GÜLSOY, İsmet DEFNE, Kemal KIZILHAN, Levent DİRLİK, 
Rıdvan ÇELİKEL, Sabri GÜNAYDIN, Sermet ŞATIR ve Yusuf Hikmet KAYA.
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Geçmişten Bugüne

ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DEĞERLİ BAŞKANLAR

Yusuf Hikmet KAYA 1. Dönem ( 2001 – 2003 )

Ahmet Medih ERTAN 2. Dönem ( 2003 – 2005 )

İsmet DEFNE 3. Dönem ( 2005 – 2007 )

Adnan ÖKŞEN 4. Dönem ( 2007 – 2009 )

Levent CEYLAN 5. Dönem ( 2009 – 2011 )

Sermet ŞATIR 6. Dönem ( 2011 – 2013 )

Vahit Tuncer ÖZEKLİ 7. ve 8. Dönem ( 2013 – 2017 )

Mustafa CEMALOĞLU 9. ve 10. ve 11. Dönem ( 2017 – … )

Sevgili meslektaşlarım,

Elektrik Tesisat işleri yapan mühendislerin teorik ve 
pratik bilgilerini konunun uzmanlarıyla pekiştirebile-
cekleri, kullanılan yöntem ve malzemeler konusun-
da yeniliklerle ilgili bilgi alabilecekleri, karşılaştıkları 

sorunlarla ilgili çözüm bulabilecekleri yol gösterici 
bir kuruma ihtiyaç olduğunu fark ettik. Amacımız 
kaliteli elektrik tesisatı için iyi proje ve uygulama ile 
standartlara uygun kaliteli ekipman üretimini teşvik 
etmekti… Sektördeki elektrik projecileri, taahhüt işi 
yapanlar ve akademisyenlerle toplanıp 22 Şubat 
2000 yılında ETMD’ yi kurduk. Standartlar konusu-
nun işlenmesi ve teşviği ana amaçlarımız arasın-
daydı.

Her kuruluşun kurulma aşamasında çektiği sancıla-
rı biz de yaşadık. ETMD’ nin misyon ve vizyonunu 
topluluklara aktarmaya çalışırken ilk başta zorluklar 
çektik. Hedeflerimizin ne olması gerektiğini belir-
ledik. Bunu iç tüzüğümüze aktararak sürdürülebilir 
olmasını sağladık. Yönetimdeki arkadaşlarımızın 
özverili çalışması ile ETMD’ yi bugünkü haline getir-
meyi başardık.

Sektörü pozitif yönde etkilediğimize inanıyorum.  
Elektrik projecileri ve uygulayıcılar arasında bir köp-
rü görevi oluşturuyoruz. Düzenlediğimiz seminer ve 
eğitimlerle yeni üyelerimizin bilgi düzeyine katkıda 
bulunuyoruz.

Yönetim kurulumuzun hedefe ulaşmak için verdikle-
ri özveri ile bugünlere gelmemiz kaçınılmazdı. Tabii 
biz bunları yeterli bulmuyoruz. Sürekli gelişen sektö-
rümüzü uluslararası standartlarda tutmayı bir vazife 
olarak görüyoruz.

Ilk kuruluş zamanımızdaki haline ve şu andaki du-
rumuna bakınca sektörün oldukça uzun bir yol kat 
ettiğini görüyorum.

Yusuf Hikmet KAYA 
Kurucu Üye ve 1. Dönem (2001 – 2003) Yönetim 
Kurulu Başkanı

2001
-

2022
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Geçmişten Bugüne

Standartlarımızı uluslararası normlara yaklaştırdık. 
Asla geldiğimiz seviyeyi yeterli görmeyip daha neler 
yapabiliriz kısmını hep kendimize sormamız gereki-
yor. Uluslararası arenada saygın bir yer edinip karar-
lılıkla hedeflerimizi devam ettirmemiz gerekiyor.

Ilk sayısından bu yana sürdürülen mesleki bilgilen-
dirmelerin hep aynı ciddiyet ve kararlılıkla sürdürül-
mesini diliyorum. Yüzüncü sayıya ulaşıldığı için tüm 
ETMD çalışma ekibini tebrik ediyorum.

Şahsım adına başarılarınızın devamını diliyorum.

Yusuf Hikmet KAYA

Sevgili meslektaşlarım,

21 yılı aşkın bir süre önce bir grup meslektaşımızla 
bugün mesleğimiz yapı taşlarından biri olan ETMD 
girişimini büyük bir heyecan ve özveriyle kurduk ve 
bugüne kadar başarıyla sürdürdük.

Bir otelin çatı katında başlayan bu hareket, değerli 
üyelerimizin azmi ve yüklendikleri meslek sorumlu-
luklarıyla bugünlere gelmemizi sağladı.

ETMD projesinin temel amacı elektrik tesisat mü-
hendislerini bir araya getirmek, teknik sorulara ce-
vap vermek ve mesleğimizle ilgili bütün platformlar-
da meslektaşlarımızı temsil etmektir.

Geriye dönüp baktığımda verilen bu emeğin boşa 
olmadığını, bugün yaşanan heyecanı görünce daha 
iyi anlıyorum.

Derneğimizi bu günlere getiren tüm yönetici arka-
daşlarımı şükranla anıyorum. 

Her şeye rağmen 21 yıldan fazla bir süredir yaşamı-
nı devam ettiren derneğimiz, genç arkadaşlarımın 
katsıyla çok uzun yıllar daha hizmet vereceğine 
ilk günden inancım tamdı ve yanılmadığımı bugün 
daha iyi görebiliyorum.

Derneğimizin kurulduğu günden itibaren çeşitli gö-
revler alarak faaliyetlerinin içinde yer aldım, yaşanan 
heyecanları yaşadım ve yaşıyorum. Kuruluşumuzda 
mesleğimizin duayenleri yer alıyordu, şimdi ise mes-
leğin sahibi gençlerimiz.

ETMD heyecanı doğaçlama genişliyor, dileğim tüm 
yurduma yayılması. Katıldığım yönetim toplantıla-
rında Bursa’ da çalışan meslektaşıma Tekirdağ’ dan 
cevap gelmesi veya Ankara’lı bir meslektaşımın ya-
ratıcı bir fikri sahiplenmesi beni ve bizleri fazlasıyla 
mutlu ediyor.

Bizden Haberler Dergimiz’ de çok başarılı, 101. sa-
yıdan itibaren daha fazla günlük gelişen teknolojiye 
yer vermesi dileğimdir. Mühendis arkadaşlarımız 
aradığını bulmalıdır.

Sevgili Kardeşlerim, 

Sayın Başkanım,

Bugün yaşadığımız dünya koşulları da göz önüne 
alınacak olursa tüm grup olarak çok başarılısınız.

ETMD’ ye bir evlat gibi değer verdiğiniz için sizlere 
müteşekkirim.

A. Medih ERTAN

A. Medih ERTAN 
Kurucu Üye ve 2. Dönem (2003 – 2005) Yönetim
Kurulu Başkanı
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2001 yılında değerli büyüğümüz derneğimizin kuru-
cu üyelerinden Sn. Yusuf Hikmet Kaya’nın ilk yöne-
tim kurulu başkanı olduğu dernek yönetimde yedek 
yönetim kurulu üyesi olarak başladığım ETMD serü-
venim, 2009-2010 yılları arasında Derneğimizin 5. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alarak 
devam etmişti. Başkanı olduğum 2 yıllık yönetim 
süresi sırasında bana destek olan ve zaman ayıran 
tüm yönetim kurulu üyeleri dostlarıma bu vesile tek-
rar teşekkür ediyorum. Bu süreçte benden önceki 
dört değerli başkanımın yapmış oldukları çalışmala-
rı daha ileri taşıyabilme heyecanı ile göreve başladı-
ğımı hatırlıyorum. 

ETMD’ nin 5. Döneminde;

1-Bizden Haberler dergimizin içeriğini genişleterek 
ve reklam sayfalarını arttırarak kesintisiz çıkardık,

2-HM Bileşim Fuarcılığın düzenlediği WIN Fuarına 
desteğimiz devam etti ve Sektörün önde gelen fir-
malarının katkısı ile çok geniş bir katılım sağlamayı 
başardık,

3-WIN Fuarında Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz ve 
Genel Sekreterimiz Tahsin Armağan Bey ve Prof. Dr. 
Adnan Kaymaz Hocamın gayretleri ile iki ayrı otu-
rumda 2 panel düzenledik ve Panellerimiz büyük ilgi 
görmüştü,

4-ETMD bünyesi içinde önceki başkanların katılımı 
ile ETMD Danışma Kurulunu oluşturmuştuk. Danış-
ma kurulu her yıl bir kez toplanıyor ve Değerli Baş-
kanlarımızın Dernek çalışmaları ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini alarak çalışmalarımıza ivme kazan-
dırmayı başarmıştık,

5-ETMD Danışma Kurulu toplantımızda aldığımız bir 
karar ile Derneğimizin Iktisadi Işletme kurması için 
çalışmalara başladık ve ETMD Iktisadi Işletmesi’ nin 
alt yapısını oluşturduk. Derneğimizin Iktisadi Işlet-
me olması durumunda faaliyetlerimizde sponsor 
bulmayı kolaylaştırmayı veya Derneğimiz faaliyet-
lerine Sponsor olan ve maddi destek veren değerli 
firmalara da ticari anlamda kazanç sağlamayı he-
deflemiştik. Nitekim derneğimizin iktisadi işletmesi 
bizden bir sonraki dönem içinde kuruldu ve derne-
ğimizin bugünlere gelmesinde çok önemli bir adım 
atılmış oldu.

6-Derneğimizde bir ilki daha gerçekleştirerek “Dene-
yimler” adı altında seri söyleşi toplantıları başlattık. 
Sektörümüzde Duayen Meslektaşlarımızın dene-
yimlerini paylaştıkları bu söyleşi toplantılarımızın 
ilkinde; Değerli Büyüğümüz ve Ağabeyimiz Rahmetli 
olan Sn. Bülent Cedetaş 02 Ekim 2010 tarihinde ko-
nuğumuz oldu. 
Deneyimler  ikinci toplantımızda;  Diğer büyüğümüz 
ve ağabeyimiz Rahmetli Sn. Hilmi Öneren 04. Aralık 
2010 tarihinde konuğumuz oldu.
Deneyimler üçüncü toplantımızda; Değerli Büyüğü-
müz ve Ağabeyimiz Sn. Tahsin Armağan 22.01.2011 
tarihinde konuğumuz oldu. 
Dernek Toplantı Salonumuzda yapılan bu güzel söy-
leşiler tüm Meslektaşlarımızın büyük ilgisini çek-
mişti. Ayrıca bu söyleşiler Bizden Haberler Dergisi’ 
nde yayımlanarak tarihte yerini almış oldu.

7-KNX Türkiye Oluşum Grubu ile işbirliği çalışmala-
rını başlatmıştık. KNX Türkiye Oluşumunun ETMD 
çatısı altında faaliyetlerini sürdürmesi konusunda 
anlaşma yapmıştık.

8- ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri ile OKAN Üniversi-
tesi’ nde düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Temiz 
Enerji” başlıklı panele katıldık. Panele açılış konuş-
macısı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ da katıldı. Panel sonrası Genel Sekreterimiz 
Tahsin Armağan Beyin aracılığı ile Enerji Bakanı Ta-
ner Bey ile görüştük ve kendilerine ‘’Elektrik Iç Tesi-
satı Yönetmelik Taslağı’’ üzerindeki çalışmalarımız-
dan bahsettik ve oluşabilecek bir komitede görev 
alarak destek verebileceğimizi bildirdik. 

Levent CEYLAN
5. Dönem (2009 – 2011) Yönetim Kurulu Başkanı
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9- Başkanlığım döneminde bir ilki daha başararak 1. 
ve 2. ETMD Gecelerini düzenledik.  Büyük Kulüpte 
düzenlediğimiz ilk gecemiz çok büyük ilgi gördü. 
Sektörümüzün önde gelen birçok firması ve üst dü-
zey yöneticilerinin katılımını sağlamayı başardık ve 
başlattığımız ETMD Gecesi geleneksel hale gelerek 
günümüze kadar başarılı bir şekilde devam etmek-
tedir. ETMD Gecesinin fikir babası Değerli Dostum 
Sn. Kemal Kızılhan’ a ve yönetim kurulu üyelerine ve 
dernek çalışanlarına verdikleri destek için tekrar te-
şekkür ederim. 

Başkanlık dönemim sürecinde yaşadığım en önemli 
zorluk iktisadi olarak önümüzü görememekti. Büt-
çemiz çok kısıtlıydı ve maddi ve manevi destek al-
mak zorundaydık. Bu konuları çok değerli yönetim 
kurulu çalışma arkadaşlarım ve sektörümüzün önde 
gelen firmalarının derneğimiz faaliyetlerine sponsor 
olarak katkı vermeleri sayesinde başarıyla geçtik ve 
bizden sonraki döneme daha fazla gelir ile çalışma-
larımızı devretme başarısını gösterdik.

5.Dönemde attığımız yeni adımlar (Deneyimler Top-
lantıları, ETMD Gecesi gibi) ve yukarıda belirttiğim 
yeni faaliyetler ile derneğimizin sektörümüzde bili-
nirliğinin arttığını görmüştüm. Derneğe destek ve 
faaliyetlerimize katılımın ileri seviyede olması, der-
neğimiz şemsiyesi altında düzenlediğimiz teknik 
toplantılara (Panel, Seminer gibi) katılımların yoğun 
olması ve bu faaliyetlerde derneğimize maddi des-
tek sağlayan çok sayıda sponsorlarımızın olması, 
derneğimizin bu günlere kadar kesintisiz devam 
edeceğini 2011 yılında Dernek Başkanlığımı devre-
derken görmüştüm. 

Derneğimizin çalışmalarının gelişerek devam etme-
sini büyük memnuniyetle görüyorum. Derneğimizin 
daha da gelişeceğine inanıyorum. Son iki yıldır süren 
pandemi süreci tabiki dernek çalışmalarını etkiledi. 
Ancak kısa zamanda Derneğimizin çok daha gelişe-
rek faaliyetlerine devam edeceğini düşünüyorum.

Derneğin faaliyetlerine özellikle interaktif toplantıla-
ra devam etmesi ve kamuoyunda bilinirliliğini arttır-
ması gerekmektedir. Bunun için çeşitli başlıklar al-
tında toplantılar düzenlemesi gerekiyor. Her toplantı 
ve faaliyet için rahatlıkla sponsor bulunabilir. Önemli 
olan yaratıcı olup yeni başlıklar altında sektörün ve 
meslektaşlarımızın ilgisini çekecek güncel konular-
da toplantıların düzenlenmesidir. Bu toplantılar in-
ternet ortamında dijital olabilir veya yakın zamanda 
kısıtlamaların kalkacağını öngörerek özellikle bahar 
ve yaz aylarında bu toplantıları düzenleyebilmek için 
şimdiden planlar yapılmalıdır.

Derneğimizin ana hedefi sektörümüzde faaliyet gös-
teren firmaların ve sektörümüzde çalışan meslek-
taşlarımızın kalitesine arttırmaya yönelik olmalıdır. 
Bu nedenle derneğimizin faaliyetleri çok önemlidir. 
Derneğimizin kuruluşunda da belirtilen bu amaç için 
faaliyetlerini arttırması gerektiğini düşünüyorum. 

Eklemek istediklerim; 

1-ETMD Yönetimi’ nin en önemli hedefi, meslektaş-
larımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak olma-
lıdır. Bunun için yönetimin çalışmaları ve faaliyetleri 
açık ve şeffaf bir şekilde Dernek üyeleri ile ve kamu-
oyu ile paylaşılmalıdır. 

2-Derneğimizin hem bireysel hem de kurumsal üye 
sayıları arttırılmalıdır. Kurumsal üyelerimizin Firma 
sahibi üyelerimizden Firmalarında uygun gördükle-
ri Meslektaşlarımızı Derneğimize üye yapmalarını 
özendirmelidir. Bildiğiniz gibi sivil toplum örgütleri-
nin en önemli kaynağı üyeleridir.

3-Derneğimizin çalışma komisyonlarını arttırmalı 
ve meslektaşlarımızdan bu komisyonlara katılımları 
için sürekli destek istemeliyiz ve bu komisyon ça-
lışmalarını sektöre açıklayarak meslektaşlarımızı bu 
komisyonlarda görev almaları için özendirmeliyiz.
 
4-ETMD olarak en önemli hedefimizin Elektrik Tesi-
sat sektöründeki kaliteyi ve verimi arttırmak olmalı-
dır. Bu amaçla Elektrik Tesisatı sektöründe çalışan 
veya iş yapan;

• Meslektaşlarımızın,
• Elektrik Projeciler ve Elektrik Müteahhitlerinin, 
• Tüm Üretici Firmaların,
• Dağıtıcı, Satıcı ve Servis hizmeti veren Firmaların

Sertifikasyon ve kalsifikasyona ihtiyacı olduğunu 
görüyorum. Bu ihtiyaç ve düzenlemeleri ETMD çatı-
sı altında birlik ve beraberlik içinde çözebilir ve Türk 

Geçmişten Bugüne
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ETMD
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Elektrik Tesisatı Piyasası’ nı düzen ve nizama soka-
bilmek için kendi içinde oluşturacağı Komisyonlar 
ile çalışmalar yapılabilir. 

5-Sektörün ve meslektaşlarımızın kalitesini arttır-
mak için;
• Elektrik Iç Tesisleri Yönetmeliği
• Elektrik Iç Tesisleri Proje Yönetmeliği
• Projeci ve müteahhitlerin sertifikasyon ve kalsifi-

kasyonu (Elektrik tesisat mühendisliği alanından 
çalışan proje ve müteahhitlik firmalarının kate-
gorik olarak lisanslandırılması konusunda çalış-
ma yapılması. Bu çalışmanın EMO ile yapılabilir. 
Çalışmalar sonrasında konu ile ilgili kanun ve yö-
netmelik hazırlanmasında konusunda ETMD’ nin 
etkin olarak görev alması gereklidir.

Levent CEYLAN

V. Tuncer ÖZEKLİ
7. ve 8. Dönem (2013 – 2017) Yönetim Kurulu Başkanı 

Dernekle ilişkim 2000 yılında Erde Mühendislik fir-
ması kurucusu rahmetli Erdoğan Atapek’ in önerisi 
ile derneğe üye olarak başladı. 2013 yılına kadar 

ETMD’ nin birçok kademelerinde görev aldım. 2013-
2015 ve 2015-2017 dönemlerinde ‘’Başkanlık’’ göre-
vini üstlendim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 
Dönemimde ne yapıldıysa Yönetim Kurulu arkadaş-
larımla birlikte hareket ederek yaptık. Onların des-
teği olmadan, tek başıma, başarı sağlamak çok zor 
olurdu. Bu vesile ile tüm yönetim kurulu arkadaşla-
rımı kutluyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Geçen sene pandemi döneminde aramızdan ayrılan 
değerli arkadaşlarımız Ahmet Nuri Işlek ve Bayram 
Ekici’yi unutmak mümkün değil. Onları da rahmetle 
anıyorum.

Dönemimde neler yaptık diye düşündüğümde, o 
kadar çok şey yaptık ki. Burada biraz da olsa bah-
setmek istiyorum. Ilk olarak ‘’Iktisadi Işletme Kuru-
luşu’’nu hayata geçirdik. Böylece, derneğimiz ve fir-
malar adına ticari anlamda büyük bir yükü ortadan 
kaldırdık. 

Dernek merkezimizi, sponsorlarımızın da desteği ile 
baştan aşağı yeniledik. Toplantı salonumuzu projek-
siyon, perde ve seslendirme sistemi ile donatarak 
modern bir toplantı salonuna çevirdik. 

‘’Deneyimler toplantıları’’ ile sektörde herkes tarafın-
dan bilinen duayenlerimizin hayatlarını, tecrübelerini 
ve genç mühendislere tavsiyelerini dinlemek adına 
merkezimizde bir araya geldik. Sektör firmaları ile 
seminerler, konferanslar düzenledik. Her sene yapı-
lan Win ve Best Fuarlarına diğer şehirlerden ziyaret-
çi getirilmesine katkı sağladık.  Bilhassa Win fuarla-
rında ilgi çekici seminerler, paneller düzenledik. 

Sadece seminerler ve toplantılarda, teknik konularla 
bir araya gelmenin yeterli olmayacağından hareket 
ederek ‘Yaza Merhaba’ adı altında kahvaltı buluş-
maları düzenleyerek üyelerimizle bir araya geldik. 
Ayrıca, ETMD Futbol Ligi’ni başlatarak firmaların iş 
hayatı dışında, halı saha maçlarında da karşılaşarak 
yakınlaşmalarını sağladık. Her sene yaptığımız, ge-
leneksel hale gelen ETMD Gecesi ile tüm firmaları 
bir araya getirmeye devam ettik. 

Yıldız ve Istanbul Teknik Üniversiteleri ile işbirliği ya-
parak başarılı öğrencilere mezuniyet ödüllerini ver-
dik. EMO, MTMD Yönetim Kurullarını ziyaret ederek 
birlikte neler yapabileceğimiz hususunda fikir alış-
verişinde bulunduk. 

Bir önemli işbirliğimizi ise Kıbrıs Türk Elektrik Müte-
ahhitleri Birliği ile gerçekleştirdik. Karşılıklı imzala-
dığımız protokoller ile uluslararası projelerde ortak 

Geçmişten Bugüne
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çalışma yapabilecek, ihtiyaç duyulduğunda Kıbrıs’ta 
mesleki seminerler verebilecektik.

Enerji Bakanlığı ve Tedaş Genel Müdürlüğü’ nü zi-
yaret ederek derneğimizi tanıttık. Derneğimizin sek-
tördeki gücünü vurgulayarak, yönetmelikler ve ça-
lışmalarda derneğimizin de katkıda bulunabileceği 
sözünü aldık.  

Sektörümüz için çok önemli olan Elektrik Tesisatın-
da Denetim Çalıştayı’ nı büyük bir katılım ile Mayıs 
2016 tarihinde gerçekleştirdik. Schneider Elektrik 
firması ile ‘‘Electrical Installation Guide’’ isimli kitabı, 
2017 yılında yayınlanmak üzere, Türkçe’ye tercüme 
etmeye başladık. 

2017 senesinde başkanlığı yeni yönetime devret-
tim. Geçirdiğim dört sene boyunca karşılaştığım 
en önemli sorunların başında maddiyat geliyordu. 
Dernek gelirlerinin giderleri karşılamayacak olması 
beni devamlı dernek gelirlerini nasıl arttırabilirim 
düşüncesi ile arayışa sevk etti. ETMD Gecesi ve 
Win Fuarından gelen gelirler, dergi ve web sitesi rek-
lam gelirleri ile giderlerimizin bir kısmını karşıladık. 
ETMD Ligi katılımından sağladığımız ilave gelir de 
bizi oldukça rahatlattı. Iktisadi işletmeye geçmemiz 
derneğimiz için büyük bir avantaj oldu. Bu sayede 
bir sonraki döneme maddi bakımdan daha rahat bir 
bilanço bırakmış olduk.

Şimdilerde derneğimiz tamamen yeni bir yüze ka-
vuştu. Senelerdir Beşiktaş’ta olan merkezimiz ula-
şımın daha kolay olması sebebiyle Kozyatağı’na 
taşındı. Yeni müdürümüz ve yeni kurumsal iletişim 
sorumlusu ile güzel bir çalışma ortamı oluştu. Tüzel 
kişilerin derneğimize üye olması, meslek sertifikası 
verilmesi için yapılan çalışmalar, derneğin maddi ba-
kımdan kendine yeterli bir duruma gelmesine vesile 
oldu. Tabi şanssızlıklar da olmadı değil. 2020 yılının 
Mart ayında başlayan pandemi dönemi nedeniyle 
ETMD Gecesi bir sene gecikmeli düzenlenebildi. 

Derneğimiz kurumsal bir yapı haline gelmek husu-
sunda iyi bir yolda ilerliyor diye düşünüyorum. Gör-
sel ve yazılı medya aracılığı ile tanıtımını başarılı bir 
şekilde yapıyor ve sektörden haberleri çok güzel 
duyurabiliyor. Bundan sonrası için neler yapılabilir 
konusuna değinirsek üniversitelere daha çok ağırlık 
vermemiz gerektiğine inanıyorum. Akademisyenler-
le birlikte mesleki toplantılar yapabiliriz. Üniversite 
eğitimi sırasında mesleki eğitimler vererek üniver-
site öğrencilerimizi yanımıza daha çok çekebilir ve 
mezuniyet sonrasında iletişime devam ederek des-

teklerini sürdürebiliriz. Hedefimizi bu şekilde belir-
lersek sektöre daha faydalı olabileceğimizi düşünü-
yorum.
 
Devrettiğim bayrağı başarılı bir şekilde taşıyan De-
ğerli Başkanım Mustafa Cemaloğlu ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. 

Sevgi ve saygılarımla,

V. Tuncer ÖZEKLİ

100.sayımıza özel bir yazı kaleme almamı istedi-
ğiniz de doğrusu başkanı olduğum bir dernek ve 
onun yayını için ne yazabilirim diye zorlandım. Ma-
lum, kuzguna yavrusu şahin görünürmüş. Başlıksız 
olarak paragraflar halinde, minik bir özet yapmaya 
çalışayım.

Derneğimizin kuruluş sırasında da sonraki zaman-
larda da üye olmak, faaliyetlerin içerisinde olmak 
için çeşitli vesilelerle davetler aldım. Ancak o za-
manki diğer STK’ların genel imaj ve etkinliklerinden 

Mustafa CEMALOĞLU
9. ve 10. ve 11. Dönem (2017 – …) Yönetim Kurulu Başkanı 
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kaygılanmış olduğumdan düşüncem gayet ön yargı-
lıydı. Ne zaman ki insanımızı, toplumu ve dahi mes-
leğimizi ilgilendiren çabaları gördüm işte o zaman 
kayıtsız kalamadım. 4 yıl kadar yönetim kurulu üye-
liği yaptıktan sonra başkanlık dönemim başladı ve 
22.yılımızda 6. ve son yıl olarak başkanlık görevini 
yürütmekteyim.

Derneğimizin her platformda tanıtılması, anlatılma-
sı ve taraf olması için olağan faaliyetleri sürerken 
asıl önemli konuyu düşündüm; Kurumsallaşma, yön 
verici kurum ve kuruluşları derneğimize dâhil olma-
ları ve mesleğimiz de danışılan bir kurum olmanın 
gerekliliği… Bu sebeple ihtiyaç duyulan yeniden ya-
pılanma süreci başladı. Hizmet veren profesyonelle-
rimizden tüzüğümüze, tüzüğümüzden dijitalleşme-
ye, bilgi bankası oluşturmaya, kuruluş esaslardan 
ayrılmadan bakış açımıza yeni bir yorum ve benzeri 
diğer konularda köklü bir değişime gittik. Ve bu de-
ğişim devam ediyor, devam etmeli, umarım bayrağı 
devrettiğimizde de devam eder. Sonuçlar bize, doğ-
ru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Sesimizi duyurmak, yapıcılığımızı kuvvetlendirmek 
için resmi sıfatla yeniden temsilcilikler ve yine resmi 
olarak şubeleşme çalışmalarına hız verdik. Temsil-
ciliklerde Tekirdağ ve Bursa aktif ve çok güzel katkı-
larla devam ediyor. Ankara Şubenin resmi başvuru-
su bu günlerde sonuçlanacak, sırada Izmir Şube ve 
diğer il temsilciliklerimizde. 

Elbette ki iş yaşantımızdan, ailemizin hoşgörüsü ile 
tüm bunlara koşuştururken pek çok zorluk ve tabiatı 
ile sıkıntılar oldu. Bunları aşmada kıymetli yoldaşım 
Sevgili Ahmet Nuri Işlek’in (ARE) başta olmak üzere 
dernek profesyonellerimizin, yönetim kurulu üyeleri-
mizin desteği, kıdemli büyüklerimizin yol gösterme-
leri beni çok rahatlattı. Yapmış olduğumuz danışma 
toplantıları, ikili görüşmelerden aldığım tavsiyeler 
çok faydalı ve yapıcı oldu. Eksik ve yanlışlar olmadı 
mı?  Dolu... Ancak bunlar dahi kıymetli yol arkadaş-
larım sayesin de bize rehber oldu. Ne yapılmayaca-
ğını ve ne yapılacağını öğrendik.

Fayda üretmek isteyen, bulunma sebebinin algı ve 
bilincinde olan insanların birlikteliklerinin bozulma-
ması için çok çaba göstermek lazım. Bu sebeple 
derneğimizin kurucularından başlayarak geçmiş 
dönem yöneticilerinin yaklaşımları ile 22 yıldır var-
lığımız sürüyor. Ve hep derneğimizin yönetiminde 
kişisel ahlakı yüksek, etik değerlere saygılı insanlar 
bulundu. Aslın da bu gayet normal, derneğimizin ya-
pısı böyle. 22 yıl geçmesine rağmen hiçbir yönetici-

miz kişisel menfaatleri için derneğimizin ismini dahi 
telaffuz etmedi, etmez de. Dahası, dernek adına 
yaptığı ziyaretlerde sadece dernek kartı ve @etmd 
uzantılı adreslerini kullanırlar. Bu yaklaşımda olan 
insanların birliktelikleri nice 22 yıl süreceğinden be-
nim hiç kuşkum yok. 

Son söz meslektaşlarımıza; mesleğimizin icrasında, 
tasarımında, malzemesinde, uygulanmasında, kulla-
nımında hiçbir sorun görmüyorsan, yaşadığın ülkeyi 
ve şehri bize de söylemek zorundasın, sorun görüp 
de bir şey yapmıyorsan şikâyetçi olmamalısın, bi-
zim seni yermemizi de makul görmelisin, şüphesiz 
çözümün parçası değilsen sorunun bir parçasısın. 
“Ben varım” diyorsan, ne mutlu bize, biz seninleyiz.

Mustafa CEMALOĞLU

Baltalimanı

Danışma Kurulu Toplantısı

Danışma Kurulu Toplantısı



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R28

Hatıralarımızdan

DÜN, BUGÜN VE YARIN
Tesadüfler mi bazen bize yolumuzu gösterir ya da sorunlarımıza çözüm-
ler üretir yoksa bilgiyi araştırmalarımız mı? Acaba dostlarımız, meslek-
taşlarımız ile sohbet ederken öğrendiklerimiz bize hiç ışık tutmaz mı? 

Kurbağa bacağının anatomik araştırmasından 
elektrik enerjisi varlığının ve pilin doğuşu, tel-
den geçen elektriğinin manyetik alanın varlı-

ğını ortaya çıkarması her ne kadar tesadüf olarak 
düşünülse de bunların bir araştırma veya bilim 
deneyleri esnasında ortaya çıktığını kabul etme-
miz gerekir. Öyle ise bunun bir alt yapısı var. Yani 
ön hazırlığı daha doğrusu bu mevcut bilimin yan 
ürünü.  Bu tesadüflerle karşılaşmak için hazırlıklı 
yani donanımlı olmak gerekmez mi? Bu hazırlık bil-
gileri   okuyarak, araştırarak, tartışarak edinilemez 
mi? Bana göre hepsi doğru? Bilim insanları araş-
tırmalarını sergilenmesi, konularında tertiplenen 
konferanslarda tezlerini sunmaları, tamamlayıcı 
veya karşı görüşler ile daha doğrusu bilgi paylaşımı 
araştırmalarını pozitif yönde geliştirmeleri olağan 
değil mi?  

Özetle bilgi paylaşımlarının bilgiyi arttırdığına ina-
nanlardanım. Bizler bilim insanı değil ancak bi-
limin ortaya çıkardığı ürünleri tatbik eden teknik 
adamlar yani mühendisleriz. Bilim o kadar geniş, o 
kadar hızlı ilerliyor ki bir mühendisin tüm mühen-
dislik-teknik bilgileri, gelişmeleri ve gereğinde po-
zitif uygulamaları takip edebilmesi çok kolay değil. 
Çözüm aradığımız konularda; araştırmalarımıza, 
okumalarımıza, konferanslarda ya da meslektaş 
sohbetlerinde işittiğimiz veya görerek algıladığımız 
olumlu örnekler katkıda bulunmuyor mu? 

Bazen sohbetlerimizde, ülkemizde 1974 yıllarında 
ilk inşa edilen Boğaziçi Köprüsü’nün askı halatla-
rının dizaynı ile bu halatlarda son yıllarda yapılan 
değişikliği örnek veririm. Bu değişiklik bu konular-
da çalışanlar için görsel bir örnek değil mi? Onları 
araştırmaya yönlendirmez mi?

Mezun olduğumuz yıllarda iş arama için mutlaka 
Ankara’ya yolumuz düşerdi. Hatta genellikle çalış-
malara da orada başlanırdı. Buluşma yerimiz yü-
rüyüşte Sıhhıye– Bakanlıklar arası, dinlenmede ise 
Kızılırmak Caddesi’nde yeni açılan Elektrik Mühen-
disleri Odası Lokali idi. Hoş ITÜ’lülerin ayrı bir lokali 
vardı ama yine de EMO lokaline gelinirdi. Burada 
sohbetler yapılırdı. 

Bir sohbet esnasında, çalıştığım firmanın taahhü-
dünde bulunan ENH’nın bir başka firmaya da başka 
bir kurumdan ihale edildiğini öğrendim. Kurum-
lar arası diyalog olmadığı için bu durum meydana 
gelmişti. Ilgili Kurumlara bilgiyi ulaştırdık. Böylece 
mükerrer çalışmanın yapılmasını önledik. Diğer bir 
olayda, projesini yaptığımız ENH direklerine ait pro-
totiplerin yükleme testlerinin yapılması esnasında 
dinamometrelerin yerleştirilmesinde 15 cm lik bir 
sorunla karşılaşmıştım. Bir türlü çözemiyordum. 
Test standı olan bir firmanın mühendisi ağabeyi-
ğimizle yaptığım 10 dakikalık görüşme ve yerinde 
inceleme sorunu kolayca çözmeme yaramıştı. Yine 
bu projede direk temel hesaplarının Max Superkub 
metoduna göre yapılması isteniyordu. Bu metodu 

Tahsin ARMAĞAN
Elektrik Yük. Mühendisi
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi
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açıklayan bir bilgi, kitap bulamamıştım. Direk he-
sapları için de Girkman’ın kitabı gerekiyordu.  Yine 
sohbetler esnasında rahmetli Elk. Y. Müh. Hasan 
Halet Işıkpınar’dan Max Superkub hesap meto-
du ile ilgili bilgiyi, Girkman’ın kitabını ise rahmetli 
Elk Y. Müh. Kemal Öz’den alabileceğimi öğrendim.  
Öğrenciliğimizde dahi birçok kitabımızı bulamaz-
ken bu bilgileri ilişkiler sayesinde işiterek, görerek 
temin etmiştim. Örnek olarak matematik için Fran-
sızca yazılmış çok eski Algebra’ lardan istifade et-
meye çalışıyorduk. Elektrik Makineleri kitabımızın 
yazarı rahmetli hocamız Ali Berkol, Gamak mühen-
disleri ile yaptığı konuşmada motor dizaynları için 
bu kitaptan istifade ettiklerini işittiğinde o motor-
ların hantal bir şey olabileceğini çünkü kitabın eski 
bilgilere göre başlangıç (basic) olarak hazırlandığı 
cevabını vermişti.) 

Böyle çok örnekler verebiliriz. Şahsım adına bazı 
mesleklerin bilgi paylaşımı çalışmalarını gıpta ile 
izlerim. Örneğin TIP mensuplarının. Akademisyen, 
uzman veya pratisyen olsun yaptıkları toplantılar, 
konferanslar, dergilerindeki makaleler, işyerlerin-
de veya özel sohbet ve yemeklerinde kendi ihtisas 
dallarında gerçekleştirdikleri okudukları çözümleri, 
araştırmalarını, birbirlerine anlatarak bilgi paylaşı-
mı yaptıklarını görürüz. 

Yurt dışı ziyaret veya çalışmalarınızda dikkatinizi 
çekmiştir. Almanya’da Gasthaus’ lar, Ingiltere’ de 
publar, Fransa’da, Italya’da, Amerika’ da cafe – bar-
lar, Ispanya’ da Tapas barlar …. vb.  günlük iş çıkış-
larının  ya da hafta sonları sohbet buluşmalarının 
yeri olduğunu gözlemliyoruz.  Buralarda yapılan 
sohbetler, yaşamdan olduğu gibi iş ve çalışma ha-
yatından da olmakta ve katılanlar birbirlerine mes-
lekleri ile konuları aktarmaktadırlar. Böylece farkın-
da olmadan bilginin paylaşımı olduğu gibi bilgide 
sinerji de yaratılmaktadır. 

Böyle sohbetler, toplantılar, konferanslar bizim ül-
kemizde, bizim meslektaşlarımız arasında da yapı-
lamaz mı? 

Bunları düşünürken Sn. Yusuf Hikmet Kaya ve diğer 
bazı meslektaşlarımdan bir çağrı aldım. Mecidiye-
köy, Ortaklar Caddesi Conti Hotel’ de (Şimdilerde 
The Marmara) bir araya gelinerek mesleğimiz ile 
ilgili sohbet toplantısı yapılacaktı. Çok memnun ol-
dum. Çok güzel bir sohbet toplantısı olacağından 
emindim.  Esasen yukarıdaki açıklamalarımda be-
lirttiğim gibi arzuladığım bir olaydı. 

Toplantıda birçok tanıdığım olduğu gibi ismini bildi-
ğim ancak yakından tanımadıklarım da vardı. Şimdi 
tam olarak hatırlamıyorum, ancak, Yusuf Hikmet 
Kaya, Kemal Kızılhan, Medih Ertan, Ismet Defne, 
Rıdvan Çelikel, rahmetli Erdoğan Atapek, Sermet 
Şatır, Sabri Günaydın, Levent Dirlik, Hüseyin Gülsoy, 
Atilla Karadağ, belleğimde kalan isimler.

Bu toplantıları organize eden ve bu topluluğun bir 
araya gelmesi fikrini ilk olarak düşünen ve gerçek-
leştirenin içimizde en genç olan arkadaşımız Ser-
met Şatır’ın olduğunu öğrendim. Çok mutlu olum.  
Yine ne varsa gençlerde var.  Ilk olarak düşüncesini 
Levent Dirlik arkadaşımıza açmış. Onun fikir birli-
ğinde diğer meslektaşlarımıza duyurulmuş. Uygun 
gören ve destekleyenler ile firmasında ön toplantı-
ları yaparak yol haritası çizmişler. Bazı meslektaş-
larımızın karşı görüş belirterek “Böyle bir oluşuma 
gerek var mı ?”  sorularına rağmen yollarına devam 
etmişler. 

Bu oluşumun bir firmanın insiyatifinde olmadığını 
göstermek için de toplantılarını işyeri yerine Conti 
Otel’e taşımışlar. 

Bu toplantılar aynı yerde aralıklar ile devam etti. 
Gündeme getirilen konuların başında; 

• Mesleki dayanışmanın gerçekleştirilmesi,
• Mesleki kalitenin iyi bir düzeye getirilmesi,
• Yapılacak işlerde haksız rekabetin önlenmesi,
• Yapılacak işlerde kalitenin yükseltilmesi,
• Başarılı, istekli genç mühendislere destek ve-

rilerek onların geliştirilmesi için çalışmalar ya-
pılması,

• Kaliteli malzeme üreten firmalara destek veri-
lerek kaliteli iş ve üretimde sinerji yaratılması,

• Zaman zaman bir araya gelinerek mesleki soh-
betler yapılması, 

• Mesleki konularda bilgi paylaşımının yapılması,

ve benzeri  hususlar vardı.

Bu fikirlerin hepsi çok iyi niyetli ve faydalıydı. Itiraz 
edilebilecek değildi. Ancak uygulama nasıl olacaktı. 

Bu arada açıklama gereğini duyduğum önemli ko-
nulardan biri de en küçük ekonomik olumsuzluklar-
da dahi önce elektrik firmalarının bilhassa müteah-
hitlik yapan firmaların zor durumda kaldıklarıdır. 
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Bunu basit olarak olarak araştırdığımızda;

• Elektrik tesisatı işlerinde malzemenin yoğun 
olması, (ca. %70)

• Kaliteli birçok malzemenin ithal olması, (örne-
ğin, kablo, bakır, v.s.) 

• Yerli üretim elektrik malzemelerinin hammad-
delerinin ithal olması,

• Elektrik tesisat müteahhitlerinin, iş sahibi veya 
ana müteahhit firmalar tarafından bilhassa fi-
yat açısından baskı altında tutulması,

• Piyasa fiyat politikaları, (örneğin, Işverenin, 
kabloda yapılan yüksek tenzilatların tüm mal-
zemelere uygulanabileceği düşüncesi v.s.) 

• Işverenin kaliteli elektrik firmalarını sıradan fir-
malar ile karşılaştırması,

• Elektrik tesisatları ile ilgili doğru olarak hazır-
lanmış Yönetmeliklerin olmaması,

• Standartlara uygun malzeme ve işçilik konu-
sunda işverenlerin uygulayabileceği standart 
idari ve teknik şartnamelerin olmaması, 

Buna benzer çok daha olumsuzluklar sayılabilir. 
Ancak bunların yanında önemli olduğunu düşün-
düğüm bir konu da işlerin malzeme yoğun olması-
na rağmen Elektrik Müteahhitlerinin yeterli özkay-
naklarının olmamasıdır. Özkaynağı yeterli olmayan 
firmalar ekonomik dalgalanmalarda yaptıkları işin 
bedelini zamanında alamadıklarında işlerini finans 
açısından yürütebilmek için yeni işleri avansını kul-
lanmak üzere çok fazla tenzilat yaparak almakta ve 
zarara kapı aralamaktadırlar. 

Özetle, bu toplantılar neticesinde derneğin kurula-
rak bu sorunlara bir nebze de olsa katkıda buluna-
bilir mi idi?  Neden olmasın? 

Ancak bazı görüş ayrılıkları vardı.

• Kurulacak derneğin hiçbir firmadan maddi, 
destek veya sponsorluk almaması,

• Bir bina veya daire satın alınıp veya kiralanıp 
aynı zamanda Lokal olarak kullanılacak şekilde 
dizayn edilmesi,

• Sponsorlukların kabul edilmesi ancak tarafsız 
kalınması, aksi takdirde derneğinin maddi ola-
rak sıkıntıya düşebileceği,

• Lokal olarak kullanılabilecek yerin masrafları-
nın yüksek olabileceği, ileriye dönük olarak gi-
derlerinin karşılanamayacağı,

• Kurulacak dernek görüşmelerine paralel olarak 
firmalar arasında birliktelik toplantıları yapıl-
ması,

• Iş sahibi firmaların uygulayacakları teknik ve 
idari şartnamelerin hazırlanması,

• Meslektaşlarımız için mesleki bilgilendirme 
toplantıları yapılması,

Vb. gibi görüşler öne çıkmaktaydı.

Netice de fikir birliğine varıldı ve tüzük hazırlanarak 
o günkü katılımcıların imzaları ile 22.02.2000 tari-
hinde dernek kuruldu. Sn. Yusuf Hikmet Kaya Ku-
rucu Başkan oldu. Geçici Yönetim Kurulu belirlendi. 

22.02.2000, ILK ETMD - YK

Hatıralarımızdan
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Derneğimiz ’in Elektrik Mühendisleri Odasına karşı 
olduğu gibi bir görüşle algılanmaması için tüzüğü-
müze üyeler için oda kaydı şartı yazıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi karşısında Dikilitaş Ma-
hallesi’nde bir binada bitişik iki daire kiralandı. 
Sponsorlar bulunarak dairenin biri 70 kişilik konfe-
rans salonu, diğeri Idari ofisler ve yönetim kurulu 
toplantı salonu olarak dizayn edildi.  

İlk Genel Kurulumuz bu salonda yapıldı. Başkanlı-
ğa Yusuf Hikmet Kaya, Başkan yardımcısı Medih 
Ertan, Sekreter Sermet Şatır olmak üzere, İsmet 
Defne, Erdoğan Atapek, Sabri Günaydın, Levent 
Dirlik, Hüseyin Gülsoy, Tahsin Y. Armağan, Kemal 
Kızılhan, Rıdvan Çelikel, Yönetim ve Denetim Kuru-
lu üyeleri oldular.

Bir Dernek Müdürü ( Sn. Elk. Y. Müh. Yüksel Tav-
sel – Siemens’ ten emekli ) ve iki sekreter istihdam 
edildi. Henüz üye sayısı uygun olamadığından gi-
derleri hatta bazı üyelerin aidatlarını başta Sn. Yu-
suf Hikmet Kaya olmak üzere Kurucu Yönetim Ku-
rulu üyeleri karşıladılar. 

Geliri olmadan yalnız aidatlar ile dernek giderlerinin 
karşılanması daima mümkün olmamıştır. Ülkemiz-
de böyle belirli ve doğru idealleri olan dernekler az 
olduğundan büyük veya küçük ilgili firmalar daima 
dernekler çok sıcak bakmamışlardır. Nitekim bazı 
küçük sponsorlukların dışında büyük firmaların il-
gisi az oldu. 

Konferans salonunda iki tip toplantılar düzenleni-
yordu. Birincisi genç meslektaşları mesleğimiz ko-
nusunda bilgilendirme toplantıları. Bu toplantılara 
bilgilerinden istifade etmek üzere uzman olan mü-
hendisler veya Hocalarımız davet ediliyordu.  Ikinci 
tip toplantılar ise, firma toplantıları idi.  Bu toplantı-
larda firma mühendisleri uzman oldukları konular-
da bilgi veriyor ve firmalarını tanıtıyorlardı. Bu ikinci 
tip toplantılarda firmalardan belli bir ücret ve katı-
lanlara ikram sağlanıyordu. Her iki tip toplantılara 
da katılım daima yüksek olmuş konferans salonu 
tamamen dolmuştur. Bu toplantılarda meslektaşla-
rımız birbiri ile tanışma ve fikir paylaşımı imkanları 
bulmuşlardır. Daha sonraları mesleğimizde yıllan-
mış olan arkadaşlarımızın tecrübelerini gençlere 
aktarmak üzere “Deneyimler” toplantıları yapılmış-
tır. Bu konuda ilk toplantı kurucu Başkanımız Sn. 
Yusuf Hikmet Kaya ile başlamıştır. Çalışmalar iler-
ledikçe Üniversiteler ile kontak sağlanmış bilhassa 
Üniversitelerin başarılı IEEE Kulüpleri ile Derneğimiz 
arasında ilişkiler arttırılmıştır. Bunlardan bilhassa 

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Kulübü bir konuda ve 
bilhassa RLC günleri ile Yıldızlı projeler yarışması’ 
nda   derneğimizin devamlı destekleri olmuştur. Bu 
birliktelikten örnek alan birçok IEEE üyesi öğrenci-
ler bugün birçok büyük ve kaliteli firmalarda önemli 
görevler üstlenmişlerdir. Bu da bize gurur vermek-
tedir Daha sonraları üyelerimiz firmalar üzerinden 
öğrencilere burslar sağlanmıştır. Ayrıca bu ilişkiler 
sayesinde derneğimize ve yönetim kurullarımıza 
hocalarımızın katılımını (Prof. Dr. Adnan Kaypmaz, 
Prof. Dr. Galip Cansever, Prof. Dr. Ramazan Nejat 
Tuncay sağlamıştır. 

Ancak yapılan incelemelerde Derneğimiz çalışma-
larının bazı maddi destekler olmadan yürütüleme-
yeceği görülmüştür. Bu aşamada CNR dan gelen 
birlikte çalışma önerisi kabul edilmiş ve sözleşme 
imzalanmıştır. CNR Fuarı kapsamında bu dergimiz 
içinde de belirtilen ilk Konferansımız “Elektrik tesis-
lerinde enerji kalitesi” yapılmıştır. Fuar alanı içinde 
uygun yer olmamasına rağmen 200 ün üstünde 
katılımla bu konferans gerçekleştirilmiştir. Ancak 
Derneğimize ödenmesi gereken çok cüzi bir bedel 
ancak iki yıl sonra tahsil edilebilmiştir. 

Hatıralarımızdan
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Fuar Konferansları için bu kuruluş ile yapmış oldu-
ğumuz anlaşmanın akabinde yeni bir organizasyon 
olan Bilişim Fuarcılık (WIN fuarı) firması bize bir tek-
lif sunmak üzere görüşme talep etmiştir. Bu talep 
uygun görülmüş ve Dönem Başkanı Sn. Yusuf Hik-
met Kaya, Derneğimiz Fuar Komitesi Görevlileri Sn. 
Ahmet Güvenman, Sn. Tahsin Y. Armağan ve Dernek 
Müdürümüz Sn. Yüksel Tavsel ile Bilişim Fuarcılık 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstün ve Genel 
Müdürü Nezih Kazankaya arasında EAE firmasında 
görüşme yapılmıştır. 

Bu görüşmede Bilişim Fuarcılık firması bizden Fu-
ara iştirak edecek firmaların arttırılması için destek 
istemiştir. Karşılığında Derneğimize nasıl katkıda 
bulanacakları sorulduğunda, Sn. Mustafa Üstün, 
“Avrupa ve hatta Dünya’da bu gibi derneklerin Fu-
arlardan katkı beklemek yerine bilakis katkı ver-
diklerini” cevabını vermiştir. Bu cevap bizi şoke 
etmişti. Fakat ısrarımız devam edince bir noktada 
anlaşmaya vardık. Asalında fuar, üç ayrı ihtisas da-
lında Elektrik, Otomasyon, Mekanik ekipmanlar ola-
rak organize ediliyordu.  Ayrıca bunların alt dalları 
vardı. 

Mutabık kaldığımız hususlara göre, Dernek üyeleri-
mizin çalıştığı firmalar ile Dernek üyemiz firmaları-
nın katılımlarında bunların Fuar organizasyonlarına 
ödeyeceği katılım bedelinden %5 alacaktık. Ilave 

olarak yılda 6 bülten çıkaracak bu bültenlerin, kâğıt, 
basım, ambalajlama masraflarını Bilişim Firması 
üstlenecekti. Ayrıca Fuar için Istanbul dışı Illerden 
Derneğimiz kanalı ile davet edilerek gelecek ziya-
retçilerin (genelde mühendisler) gidiş – geliş oto-
büs, kahvaltı ve öğle kumanya masraflarını Bilişim 
firması sağlayacaktı. Ayrıca Fuar esnasında Der-
neğimizin organize edeceği bir büyük konferans, 
Seminer veya panel ile ilişkili olduğumuz firmaların 
desteği ile organize edeceğimiz daha küçük çap-
ta Seminerler yapmamız gerekiyordu. Bu mutaba-
kat’ın anlaşmaya dönüşmesi halinde derneğimiz 
için ileriki yıllara sari olarak önemli bir gelir kaynağı 
olacak, tüm Ülkemiz çapında Derneğimizin bilinirli-
liğini arttıracaktı.

Bilişim Firması ile yapılan mutabakat konusu Yö-
netim Kurulu’na geldi. Ancak bazı Yönetim Kurulu 
üyelerimizin negatif görüş belirtmeleri sebebi ile 
3-4 ay geç karar alınabildi ve anlaşma imzalanarak 
çalışmalar başladı. 

Ancak iki önemli handikap vardı. En önemlisi o yıl-
larda meydana gelen ekonomik problemler nerede 
ise başta, Siemens, Schneider, ABB, Philips vs. gibi 
firmalar olmak üzere tüm elektrik firmaları fuarlara 
katılmama kararı almışlardı. Ikincisi ise anlaşma-
yı imzalamada geciktiğimizden Fuara katılımlarını 
sağlamak için firmaları ikna etmeye, büyük ve kü-

Hatıralarımızdan
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çük konferans organizasyonlarını yapmaya, iller-
den gelecek (bilhassa kamu kuruluşlarından) ziya-
retçileri organize etmeye zamanımız kalmamıştı. 

Yönetim Kurulu üyelerimizin firmaları ilk gönüllüler 
oldu. EAE (Yusuf hikmet Kaya), Aktif Mühendislik 
(Ahmet Güvenman) büyük alanlar ile Fuar için ilk 
anlaşmayı yapan firmalar oldu. Fuar Komitesi Sn. 
Ahmet Güvenman, Sn. Tahsin Y. Armağan ve Dernek 
Müdürümüz Sn. Yüksel Tavsel firmaları ziyarete baş-
ladılar. Slogan “Sizden Derneğimize bir maddi katkı 
istemiyoruz. Yeter ki fuara katılın.” Bu girişimimiz 
ve açık ifadelerimiz tam olmasa da bazı firmaları 
ikna etti ve katılımları sağlandı. Fakat bu çalışma-
larımız Bilişim firmasını tatmin etmedi. Daha fazla 
katılım beklediler. Gerçek olarak Fuar Komitesine 
sitem ettiler. (Daha doğrusu fırça (!) attılar.)  Fakat 
ilerleyen gün ve yıllarda çok güzel birlikte çalışma-
larımız ve dostluklarımız oluştu. Bilhassa Bilişim 
firmasının mensubu Sn. Halefşan Sümen arkadaşı-
mızdan her konuda çok destek gördük. 

Ancak Illerden gelecekler nasıl organize edilecekti. 
Yine Fuar Komitesi şahsi ilişkilerini kullanarak ya-
pabildikleri kadar (Ankara, Izmir, Bursa, Adapazarı) 
önemli illerden katılımcıları organize ettiler. Güzel 
de bir Konferans organize edildi. Büyük salonda 
fevkalade katılımlı konferans oldu. Illerden gelenler 
çok memnundular. Bulundukları illerden özel oto-
büslerle kolayca ulaşabilecekleri yerlerden alınmış, 
yolda aperatif yiyecek ve içecekleri verilmiş. Fuar 
alanında kahvaltı ikram edilmiş ve öğle arasında ilk 
zamanlar menü yemek daha sonraları ise ziyaretle-
rini aksatmamak için kumanya verilmişti.

Bültenimiz de basıldı ve dağıtıldı. Görüp te edine-
meyenler devamlı telefon ile Yönetim Kurulu üye-
lerimizi arıyor kendilerine de gönderilmesini is-
tiyorlardı. Böylelikle derneğimiz başarılı, tarafsız 
çalışmaları ile gerek meslektaşlarımız arasında 
gerekse Kamu kuruluşlarında tanınır ve aranır hale 
geldi.

Bu çalışmalar neticesinde WIN Fuarları çok büyüdü 
ve Elektrik ve mekanik olarak iki ayrı fuar olarak or-
ganize edildi. Sonraları bu organizasyon Hannover 
Messe tarafından satın alınıp sahip değiştirmesine 
rağmen derneğimizin başarılı çalışmaları ile ilişkiler 
devam etmiş ve derneğimizin en büyük destekçisi 
olmuştur. Hannover Messe nin Almanya Hannover 
deki Elektrik – Enerji – Türkiye ağırlıklı fuarına 
davet edilmiş ve bu fuarda ülkemiz katılımcılarını ve 
derneğimizi anlatan EMSAD’ın da destek verdiği bir 

bröşür derneğimiz tarafından hazırlanmış ve Han-
nover’ de dağıtılmıştır. Bu fuara ben; Tahsin Y. Ar-
mağan olarak kendi katkılarım ile katılmıştım. 

Derneğimizi destekleyenler açısından diğer bir 
sorun da derneğimize yapılan desteklerin gider 
yazılamaması idi. Oysa nerede ise tüm ülkelerde 
bizimki gibi derneklere yapılan destekler gider 
yazılabilmektedir. Onu da aşabilmek için “Iktisadi 
Işletme” kuruldu. 

Derneğimizin bu çalışmaları devam ederken, spon-
sorların desteği ile birçok teknik kitap meslek-
taşlarımıza kazandırıldı. Elektrik Tesisleri Teknik 
Şartnamesi hazırlandı. Buna benzer birçok çalışma 
yapıldı. Bunlar bu dergimizin birçok sahifesinde 
etraflıca anlatılacaktır. 

Fakat bir eksiğimiz vardı. Mesleğimiz ile ilgili Kamu 
Kuruluşları ile aynı idealde çalışan dernek ve kuru-
luşlar ile birlikte çalışma. Çünkü ileri teknolojiler ve 
standartlar kapsamında hazırlayacağımız, uygul-
anmasını isteyeceğimiz veya görüş bildireceğimiz 
ya da değiştirilmesini talep edeceğimiz, yönetme-
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lik, tebliğ veya şartnameler için gerek Kamu Kuru-
luşlarının gerekse aynı idealde çalışan dernek ve 
kuruluşların desteğine ihtiyacımız vardır. 

Bunları gerçekleştirmek için ilk olarak Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği (TTMD) ile birçok konuda bir-
likte çalışma yaptık. Daha sonra Inşaat Malzeme-
leri Sanayicileri Derneği ile irtibat kurduk onlar ile 
çalışmamız bizi TÜRKKONFED e götürdü. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma 
Bakanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü ile muhtelif 
konularda çalışmalarımız oldu. 

Bilhassa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
yaptığımız “Iç Tesisat Yönetmeliği” çalışmaları 
önemli gelişmeler kaydetti ancak maalesef araya 
giren pandemi sebebi ile tamamlanamadı. “Ele-
ktrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği” çalışmalarında 
Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışma-
larına destek verdik. MYK kapsamında çalışma-
larımız devam ediyor. Üniversiteler ve genç öğrenci 
kardeşlerimizle ilişkilerimiz ve desteklerimiz kesin-
tisiz yürüyor. 

Sizlere Derneğimizin kuruluş gayesi, kuruluşu ve bu 

aşamalarda yapılan çalışmaları kısaca açıklamaya 
çalıştım. Bir gün birileri sorar ise belki bir belge olur. 
Bundan sonrasını Sizler benden daha iyi biliyor-
sunuz. Gördüğüm kadarı ile derneğimizin çalışma-
ları gönüllü dostlarımız ile her geçen gün daha 
verimli oluyor ve gerçekleştirilen ilişkiler ile daha 
iyiye gidiyor. Teşekkür ederiz bu oluşumu düşü-
nen genç Sermet Şatır arkadaşımıza, tüm gençlerin 
böyle girişimci olması dileklerimizle. Bizlere kuru-
luşumuzdan itibaren Istanbul dışı şehirlerimizden 
destek veren, Rıza Yıldırım (Bursa), şimdi Orkun 
Estik (Bursa), Didem Ergun, Doğan Ergun (Izmir), 
Adnan Borazancıoğlu ( Sakarya), Fatih Erdem (An-
kara) ve yeniler, Ömer Ramazan Taşkın (Tekirdağ) 
arkadaşlarımıza binlerce teşekkür. 

Tüm çalışmalarımız ülkemiz için, mesleğimiz olan 
mühendislik için ve bilimin ışığında tekniğin doğru 
uygulanması için değil mi?  Başaracağız.  

Iyi ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere, yine şimdi-
lik hoşça kalın.  

Tahsin Y. Armağan 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği

Hatıralarımızdan
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE
DERNEK MÜDÜRLERİ
Başarılarıyla katkı sağlayan müdürlerimiz; Sayın Yüksel Tavsel’ e, daha 
sonraki süreçte; Sayın Tanju Akleman’ a ve son yıllarda sizlerin de bildiği 
üzere; Sayın Namık Demirağ’ a teşekkür ediyoruz.

Dernek Müdürleri

ETMD’ de Dernek Müdürü olarak 2016 yılı şu-
bat ayında, Ismet Defne’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu dönemde göreve başladım. 

Sonraki yıllarda Adnan Ökşen’ in, Levent Ceylan’ın, 
Sermet Şatır’ ın, V. Tuncer Özekli’ nin ve Mustafa 
Cemaloğlu’ nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 
yıllarda görevimi sürdürdüm. 

ETMD olarak destek verdiğimiz ve her yılın Ilkbaha-
rında düzenlenen WIN Fuarı’ nda düzenlediğimiz et-
kinlikler çok önemliydi. Bu konuda önemli çalışma-
lar yapıyorduk ve genellikle her yıl ‘’Elektrik Tesisat’’ 

konusunda bir panel düzenliyorduk, bu panellerde 
konusunun uzmanı isimler konuşmacı oluyorlardı. 
Her yıl düzenlediğimiz panel dışında da yine her yıl 
‘’Elektrik Tesisat’’ konusunda düzenlediğimiz kon-
feranslar ile bilgilendirmelerde bulunuyorduk.   

ETMD Bizden Haberler Dergisi’ni iki ayda bir ya-
yınlıyorduk. Elektrik tesisat sektöründe çalışan 
firmalarda yazı yazmaya yönelik isimlerden ya da 
elektrik / elektronik mühendisliği konularında eği-
tim veren akademisyenlerden yazılar topluyorduk. 
Derginin en önemli özelliği, bazı yazıların ele aldığı 
konular açısından referans olmasıydı ve ürün tanı-
tımlarına karşı uzak durmasıydı. Ayrıca sektörün 
duayen isimlerinin ETMD Bizden Haberler dergisin-
de tanıtımlarını yapıyor, bilgilerini paylaşmalarını 
sağlıyorduk.

EMO Istanbul Şubesi (Elektrik Mühendisleri Oda-
sı) ile, makine mühendisliğinin benzer kuruluşları 
olan TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) ve 
MTMD (Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği) ile-
tişim halindeydik.  Birlikte neleri ele alabileceğimiz 
konusunda çalışmalar yapıyor, etkinlikler düzenli-
yorduk. Elektrik Tesisat Mühendisliği Yönetmeli-
ği’nin tamamlanması konusunda bakanlık ile iliş-
kiler halindeydik. 

ETMD’ nin Dikilitaş’taki merkezinde elektrik tesisatı 
konusunda seminerler, konferanslar düzenliyorduk. 
Elektrik tesisat sektörünün duayen isimlerinin bilgi-
lerini paylaştığı danışma toplantıları düzenliyorduk. 
Çok önemli; ‘’Elektrik Tesisat Mühendisliği Çalış-
tay’’ı düzenledik. Bu çalıştay öncesinde uzun so-
luklu çalışmalar yaptık ve belirlenen konu başlıkları 
altında, bir günlük çalıştayda önemli toplantılar dü-
zenledik. 

Tanju AKLEMAN
Geçmiş Dönem ETMD Dernek Müdürü
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Dernek Müdürleri

2000’li yılların sonundan itibaren ETMD Geceleri 
düzenledik. Bu gecelere, Elektrik Tesisat sektörün-
deki önemli firmalar her zaman destek verdiler. Hem 
katılımlarıyla, hem de sponsorluklarıyla. Ve 2010’lu 
yılların başından itibaren de ETMD Yaza Merhaba 
Pazar Kahvaltı Buluşmaları gerçekleştirdik, her yılın 
Haziran ayında. Bu buluşmalar çok önemliydi. 

Sektör firmaları arasında Futbol Turnuvaları yapıldı.
 
Görev sürem boyunca yaşadığımız bazı zorluklarda 
oluyordu;
ETMD Bizden Haberler Dergisini bazı yıllarda, top-
lanamayan yazılar nedeniyle, 6 sayı yerine 5 sayı 
yayınlamış olmak. Zaman zaman sektörden bu ko-
nuda yeterli desteği göremiyorduk çünkü.

WIN Fuarı zamanlarında çoğu zaman yalnız kalı-
yorduk. ETMD Yönetim Kurulu Başkanları ve birkaç 
yönetim kurulu üyesi bu çalışmalara destek veri-
yordu. Bu destek pek yeterli olmuyordu. Ama, şunu 
da belirtmeliyim hiçbir WIN Fuarı’nda bir aksaklık 
yaşamadık. 

Aynı konu ETMD Geceleri için de fazlasıyla geçer-
liydi. 

Bütün problem, hem sektör çalışanlarının hem de 
ETMD Yönetim Kurulu ve üyelerinin iş yoğunlukla-
rının oldukça fazla olmasıydı. Insanların konsant-
rasyonun çoğu zaman ETMD yerine ağırlıkla kendi 
işlerinde olmasıydı. 

Elektrik Tesisat sektörü için Elektrik Tesisat Mü-
hendisleri Derneği çok önemli bir noktada duruyor. 
ETMD Bizden Haberler Dergisi’nde yazıların bazıları 
sektöre çok önemli katkılarda bulunuyor. WIN Fuarı 
kapsamında her yıl yapılan ve dernek merkezinde 
düzenlenen etkinlikler, sektörde çalışan mühen-
dislere ufuklar açmaktadır. EMO, TTMD, MTMD ve 
benzeri kuruluşlarla birlikte yapılan çalışmalarda 
güç birliktelikleriyle elektrik tesisat sektörü daha da 
güç kazanmaktadır, doğru sonuçların elde edilme-
sine katkıda bulunmaktadır. 

Elektrik Tesisat Mühendisliği Yönetmeliği’nin bir an 
önce geçerli kılınması kanunen sağlanmalıdır.

Elektrik Tesisat Mühendisliği’ nin alt aşamalarında-
ki birçok konuda etkinlikler ya da çalıştaylar ETMD 
tarafından düzenlenmelidir. Bu etkinlikler ya da ça-
lıştaylar, EMO Istanbul Şubesi ile ortaklaşa yapılır-
sa daha da etkileyici olacaktır. Konular kimi zaman 
TTMD ya da MTMD ile ilgili de olabilir, bu durumda 

kurumlarla birlikte ortaklaşa yapılabilir. Özellikle 
çalıştaylar sonrası mutlaka ve mutlaka bir yazılı 
ürün yapılmalı. (Z kuşağı kitap okumuyor fikrinden 
kendimizi absorbe ederek.)

Üniversitelerin Elektrik Tesisat Mühendisliği ile ilgili 
bölümleriyle ilişkiler daha da güçlendirilmeli. Birlik-
te çalışmalar gerçekleştirilmeli. Üniversitelerdeki 
genç nesille ilişkiler daha da güçlendirilmeli. (Özel-
likle IEEE gruplarıyla)

Önceki yıllarda futbol turnuvaları yapılmıştı. Devam 
edebilir ama daha zeka ağırlıklı spor etkinlikleri, 
sektöre yönelik yapılmalı. (Satranç gibi, Briç gibi)
Her alanda kurumsallaşmış yapılar sayesinde her 
zaman güç artar, her zaman doğru işlere imza atılır. 
Insanlığın geleceği için bu türden yapılar çok ama 
çok önemlidir. 

Bu bağlamda ETMD’ nin önemi çok büyüktür.
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2018 yılı başında derneğimize de çok emeği 
geçmiş bulunan rahmetli Ahmet Nuri IŞLEK ile 
konuşurken ETMD Dernek Müdürlüğü konu-

su açıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn. Mustafa CEMALOĞLU ile görüştüm ve karşılık-
lı kimyamız tuttuğu için burada çalışmaya başla-
dım. Bir önceki müdürümüz Sn. Tanju AKLEMAN’ 
dan görevin detaylarını öğrendim. Aynı ay içinde 
dernekte çalışan diğer arkadaşımız emekli olmak 
istediğini söyledi. Yerine bakacak bir kişi olmadığı 
için onun görevlerini de devraldım. Tabi ki hemen 
yeni bir çalışan arayışına çıktık ve kısa sürede der-
neğimize Sn. Nevlan BILIR’ i kazandırdık. Şansıma 
kendisi deneyimi ve elektrik sektöründeki birikim-
leri sayesinde birçok işi üzerimden hızlı bir şekilde 
devraldı.

Sonrasında bayrağı devraldığımız yerden daha ile-
riye götürme konusunda devamlı çaba gösterdik. 
Başkanımız Mustafa Bey başta olmak üzere tüm 
yönetim kurulu üyelerimiz bizi devamlı motive ede-
rek önümüze yeni yollar açtı ve karşılaştığımız so-
runları aşmamızı sağladılar.

Dernek içinde herhangi bir zorluk yaşamadım. Tabi 
ki arada bir işin nasıl yapılacağı konusunda görüş 
ayrılığı olmuştur fakat hepimizin mühendis olma-
sından dolayı her zaman en optimum çözümü bul-
ma konusunda ortak karar alınmıştır.

En büyük zorluk olarak hepimizin hayatını etkile-

yen ‘’Covid’’ sürecini sayabilirim. Dernek işi özünde 
bana göre insanlar ile başlayan ve her zaman o şe-
kilde devam eden bir süreç. Insanlara dokunmadan 
bir derneğin yaşaması mümkün değil. Covid nedeni 
ile kapanmalar yaşayınca mecburen bir uzaklaşma 
oldu. Her ne kadar Internet üzerinden panellerimize 
ve çalışmalarımıza devam etsek de yüz yüze gö-
rüşmenin kalitesinin yakalanması bana göre müm-
kün değil.

Kendi düşüncelerim değil de birkaç örnek verecek 
olursam sektördeki firmaların çalışmalarımızı gö-
rüp kendiliklerinden derneğe üye olmak istemeleri 
hatta Çin’den derneğimizi duyup buradaki temsilci-
lerine ETMD’ ye üye olun şeklinde direktif vermele-
rini sayabilirim.

Ya da yıllar önce derneğimiz ile birlikte faaliyette 
bulunmuş öğrencilerin şimdi uluslararası firmalar-
da yönetici olup yine derneğimizin yönetim ve icra 
kurullarında yer almasını ve IEEE kulüpleri ile ko-
nuşurken “bende bir zamanlar sizin yerinizdeydim” 
demesini, öğrencilerin gözlerindeki parlaklıktan 
bahsedebilirim.

2021 yılında tüm kurallara uyularak yaptığımız 
ETMD gecemizde uzun bir aradan sonra sektörün 
bir araya gelmiş olmasından, insanların samimi-
yetinden, yeni dostluklar, fırsatlar ve imkanların 
dernek sayesinde oluştuğunu görmekten, konuştu-
ğum tüm davetlilerinin “iyi ki varsınız” sözlerindeki 
anlamı kelimelere dökebilmek isterim.

Bu konuda birden fazla düşüncemiz ve hatta faa-
liyetimiz var. Hepsinin de ana konusu daha fazla 
mühendise, daha fazla teknik insana, aslında sade-
ce teknik değil işimiz gereği hayatında elektrik olan 
her kişiye ulaşarak deneyimlerimizi onlara aktar-
mak ve onların deneyimlerini derneğimize kazan-
dırmak.

Bu amaç için tüzüğümüzde de yer aldığı şekilde 
bakanlıklar, üniversiteler, firmalar, yurtiçi ve yurtdışı 
fuarlar, vb. ile iş birliklerini her türlü iletişim imkanı-
nı kullanarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Coğrafi genişlemeyi sağlamak için Ankara ve Iz-
mir’de şubeleşme çalışmalarımız devam ediyor. Bu 
yıl ilk yarı dönemde tamamlanması hedefimizdir.
Sadece bunlar değil birçok yaptığımız ve yapılacak 
işler için derneğimizin web sitesini ziyaret edebilir, 
sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz.

Teşekkür ediyorum.

Namık Kemal DEMİRAĞ
ETMD Dernek Müdürü

Dernek Müdürleri
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ETMD
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Dünden bugüne ETMD Yönetim Kurulu üyelerimizden bazı hatıralar.

YK Üyeleri
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Ilk ETMD Yönetim Kurulu Üyeleri

2018 Olağanüstü Genel Kurul

YK Toplantısı

Genel Kurul, Yeni Yönetim Kurulu

YK Toplantısı

YK Toplantısı
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YK Üyeleri
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KALBIMIZDE HATIRASI 
KALANLAR

Ahmet Nuri İŞLEK

Bayram EKİCİ

Bülent CEDETAŞ

Erdoğan ATABEK

Hakan DAMCI

Hilmi ÖNEREN

Mehmet Salim UZEL

Nihat GELİŞ

Savaş Elgin YALI

Tevfik Fikret ŞİRİN
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Içimizden
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ETMD Icra Kurulu Başkanı

ETMD 22 YIL İÇİNDE PEK 
ÇOK FAALİYETE BAŞARI 
İLE İMZA ATMIŞTIR 
ETMD mesleğimize yönelik teknik çalışmaların yanında sosyal faaliyet-
lerle de elektrik sektöründeki kişi, firma ve kurumların sosyal bir ortamda 
buluşulmasına katkıda bulunmuştur.

30 yılı aşkın bir süredir elektrik mühendisi olarak 
farklı şirket ve görevlerde çalışmış biri olarak 
değişik zamanlarda ETMD‘nin yaptığı etkinlik-

lere katılma şansım olmuştu. Mesleki olarak belli bir 
deneyim ve birikime sahip olduğuma inandığım za-
manda bu birikimlerimi aktarabilmek dileğimle dört 
sene önce dernekte faal görev almak adına başvu-
ruda bulundum. Son iki dönemdir derneğin yönetim 

kurulunda çalışmaktayım. Bu sene itibarıyla da icra 
kurulu başkanlığına getirildim. 

Icra kurulunda 12 arkadaşımla birlikte dernek tüzü-
ğünü esas alarak hazırladığımız faaliyet konuları: 
Dernek gelirlerinin arttırılması, derneğin sektörü-
müzde daha fazla kitleye tanıtımı ve yaygınlaştırıl-
ması, eğitim, öğretim ve standart düzenleme faali-
yetleridir.

ETMD ‘nin kuruluş amacı dernek tüzüğünde açık 
olarak belirtilmiştir: Elektrik alanında faaliyet göste-
recek ve ELEKTRİK TESİSAT MÜHENDİSLİK meslek 
uygulamalarının ilerleme ve gelişmesine çalışarak 
bu konuda en yüksek uluslararası teknolojik sevi-
yeye erişmektir. Bu amaç doğrultusunda sizlerin de 
ilerleyen sayfalarda göreceği üzere dernek geçtiği-
miz 22 yıl içinde pek çok faaliyete başarı ile imza 
atmıştır. Mesleğimize yönelik teknik çalışmaların 
yanında sosyal faaliyetlerle de elektrik sektöründeki 
kişi, firma ve kurumların sosyal bir ortamda buluşul-
masına katkıda bulunmuştur.

Temel amacı diğer STK’lar gibi özünde topluma kar 
amacı gütmeden hizmet etmek olan ETMD‘de ça-
lışmalar gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. Ku-
rulduğu gündeki temel ilke ve düşünceleri mevcut 
ve gelecek dönemdeki meslektaşlarımıza, paydaş-
larımıza aktarabilmek doğrultusunda çalışmalar yü-
rütülmektedir. Bu ilke ve prensipler doğrultusunda 
emek verecek meslektaşlarımızın da önümüzdeki 
dönemlerde başarılı çalışmalara imza atacaklarına 
ve ETMD Bizden Haberler Dergisi’nin 100. sayısı gibi 
daha nice sayılar çıkaracaklarına olan inancım tam-
dır.

Zafer MUTLU
11. Dönem ETMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
ETMD Icra Kurulu Başkanı
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Iş Birliği

İnşaat sektörünün tamamlayıcı bileşenlerinden bi-
rini de elektrik tesisat uygulamaları oluşturuyor. 

Burada doğru projelendirme ve tasarımın yapılması 
ile malzeme kalite standartlarının oluşturulmasında 
sektör temsilcilerinin yol göstericiliği büyük önem 
taşıyor. Bu nedenle, sektör temsilcilerinin bir araya 
geldiği ve elektrik tesisat sektörünün gelişimine 
katkı koyan değerli sivil toplum örgütleri arasında 
yer alan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
(ETMD) çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Yü-
rütülen çalışmalarla gerçekleştirilen bilgilendirme, 
yönlendirme ve eleştirilerini sektörümüz açısından 
önemli görüyoruz. 

Özellikle uygulama alanında yaşanan sorunların 
giderilebilmesi için Mesleki Yeterlilik çalışmalarına 
verdikleri destek sektörümüzün gelişimi ve stan-

ETMD OLARAK İŞ BİRLİĞİ 
YAPTIĞIMIZ BAZI KURUMLAR, 
ÜNİVERSİTELER, DERNEKLER 
VE FEDERASYONLAR
Sevgili Okuyucularımız, derneğimiz ilk günlerinden itibaren mesleki 
anlamda birçok kurumla iş birliği içerisinde olmuştur. Üniversiteler, 
dernekler ve federasyonlar olmak üzere kurumların çalışmalarını takip 
etmiş, katkıda bulunmuştur. Özellikle son yıllarda SEDEEFED, TÜRKONFED 
federasyonlarında derneğimizin üyeliği gerçekleşmiştir. Derneğimiz aynı 
zamanda IMSAD üyesidir. MTMD ile çeşitli çalıştaylarda yer almıştır. 
Üniversitelerin öğrenci kollarıyla iş birliği geliştirilmiştir; Seminer 
programlarında, panel günleri ve RLC Günleri gibi önemli etkinlerde destek 
sağlamıştır... Bu bağlamda değerli kurumlarımızın derneğimiz için kaleme 
aldıkları düşüncelerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Tayfun KÜÇÜKOĞLU
Türkiye IMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye İMSAD - İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği
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Iş Birliği

dartların yükseltilmesinde önemli katkılar sunuyor. 
Hem inşaat malzemeleri sanayisi tarafında yüksek 
kaliteli ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi hem de 
sahadaki uygulamalarda yönlendirici çalışmalar ya-
pılmasını destekliyoruz. Üyemiz ETMD ile proje di-
zayn ve uygulama aşamasında kullanıcıları sadece 
maliyet odaklı yaklaşımdan uzaklaştırıp malzeme 
kalitesini artırmaya yönelik mevzuat çalışmaları için 
iş birliğine hazırız. 

Son yayımladığımız Inşaat Malzemeleri Sanayi Dış 
Ticaret Endeksi Aralık 2021 sonuçlarına göre 2021 
yılında elektrik malzemeleri ve teçhizatları ihracatı-
mızın 604 bin 926 ton olarak gerçekleştiğini gördük. 
Yine 2021 yılında elektrik malzemeleri ve teçhizatla-
rı 6,99 dolar/kg ile en yüksek ortalama ihracat birim 
fiyatına sahip alt ürün grubu oldu. Böylesi büyük de-
ğere sahip, yüksek potansiyel barındıran bir alanda, 
elektrik tesisat mühendislerinin bilgisi ve etkin ça-
balarıyla birlikte yeni geliştirmeler yapabilir, sürdü-
rülebilir, fonksiyonel, yüksek kaliteli ürünlerle dünya 
pazarında ülkemizi daha üst sıralara taşıyabiliriz.

Türk inşaat malzemeleri sanayisi olarak hem yurt 
içinde sunduğumuz hem de dünyanın pek çok ülke-
sine ihraç ettiğimiz ürünlerimizin üstün kalitesiyle 
anılmasını hedefliyoruz. Kalitenin yanında ürünlerin 
fonksiyonunu, uygulama kolaylığını ve sürdürülebi-
lirliğe katkısını da en yüksek düzeye çıkarma anla-
yışındayız. Bu noktada da mühendislik bilgi ve yete-
nekleri bize önemli yollar açıyor.

Türkiye IMSAD olarak, bir çatı altında güç birliği 
sağlayarak sektörümüzün gerçek gücünü ortaya 
koyabilmeyi amaçlıyoruz.  Türk inşaat malzemeleri 
sanayisini bir bütün olarak ele alarak, sürdürülebilir 
büyümeyle birlikte gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında çeşitli iş birliklerinin geliştirilmesine çalışı-
yoruz.  Iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, 
ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için 
hedef dış pazarları da yakından takip ediyoruz. Bu 
ortak çabamıza bir paydaşımız olarak değerli katkı-
lar sağlayan Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği’ 
ne bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Fahir GÖK
AGID Yönetim Kurulu Başkanı 

AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatcıları Derneği

Elektrik Tesisatı dediğimiz zaman aklımıza tra-
fodan başlayarak son tüketiciye kadar olan pa-

noları, tabloları, kabloları, tavaları, motorları, elekt-
rik makinelerini, aydınlatmayı, prizleri, asansörleri, 
zayıf akım, alarm, uydu ve televizyon sistemlerini 
kapsayan geniş bir sistem akla gelmektedir. Elekt-
rik Tesisat Mühendisleri Derneği de bu geniş alan-
da faaliyet kurulduğu günden beri başarı ile faaliyet 
göstermektedir.

Bahsettiğimiz sistem içinde yer alacak her ürünün 
niteliğinin geliştirilmesi, özenli uygulamanın yapı-
labilmesi için insan kaynağı başta olmak üzere ta-
sarımdan montaja tüm süreçlerin yapılandırılması 
adına projeler geliştirmekte ve odağına da insan 
sağlığını ve güvenliğini koymaktadır.  

Yönetim kurulu ve dernek idari yönetimi ile her za-
man istişare etmek imkânı bulduğumuz Elektrik Te-
sisat Mühendisleri Derneğinin önemli projelerinden 
biri olan ETMD Bizden Haberler Dergisinin bugün 
100. Sayısına ulaşmış olması gerçekleştirilen tüm 
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Sektörümüzün iki kardeş derneği iki kardeş di-
siplini olarak ETMD ile sürekli olarak iş birliği 

ve paydaşlık anlayışında olduk. Hem mekanik hem 
elektrik uygulamalarının bina kalitesi, güvenliği ve 
konforu için yüksek standartta, yetkin ve doğru şe-
kilde yapılması gerekliliği hepimizin malumudur. 
Projelendirme ve tasarım ile başlayan, malzeme ka-
litesi, uygulama ve kontrolle devam eden bütün sü-
reçlerde elektrik tesisat mühendisliğinin ülkemizde 
doğru şekilde yapılması için katılımcı mühendis ve 
firmaları bir araya getiren ETMD ’nin rolü çok önem-
lidir.

2018 yılında Bursa Crown Plaza Otel’de gerçekleşti-
rilen MTMD 11. Çalıştayı’ nda MTMD ve ETMD “Yapı 
Tesisatlarında Elektrik ve Mekanik Kesişimler” üze-
rinde ortak bir çalışma gerçekleştirmiş ve çalıştay 
sonrası kurulan ortak komisyon ile de çalışma de-
vam etmiştir. MTMD ve ETMD üyelerinin yanı sıra; 
tesisat sektörünün meslek örgütleri başkanları, me-
kanik proje tasarımcıları, akademisyenler ve uzman-
ların katılımıyla beş ana başlık altında iki disiplinin 
karşılıklı beklentileri ele alınmış, sorumluluk matrisi 
hazırlanarak yükümlülüklerin net olarak anlaşılması 
sağlanmıştır. Oluşturulan ortak akıl ve uzmanların 
desteği ile hazırlanan sonuç raporu sektör mensup-
ları, kamu ve özel sektör muhataplarıyla paylaşıl-
mıştır.

Hüseyin ERDEM
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı 

projelerde sürdürülebilirliğin ne kadar önemsendiği-
nin de kanıtıdır. 

Aydınlatma Gereçleri Imalatçıları Derneği (AGID) 
olarak kurulduğu günden bugüne Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği (ETMD) ile iş birliğimiz bulun-
maktadır. Aydınlatmanın elektrik tesisat sistemin 
önemli bir parçası olması bu iş birliğinin gerçekleş-
mesi için kaçınılmaz bir sonuç olarak düşünülebilir 
ancak bu bağlantının öteside her iki kurumun ortak 
hedeflerinin olması bu birlikteliğin gerçekleşmesini 
sağlamıştır.

Elektriğin tasarlanması, üretimi, uygulaması ve de-
netimini gerçekleştiren mühendislerin bir araya 
gelerek kurdukları Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği, elektriğin güvenle, verimle ve nitelikli ola-
rak tüm paydaşlarına temin edilmesi için çalışmalar 
yapmaktadır. 

Bu çerçevede aydınlatmanın elektrik çatısı altında 
önemi ile enerji verimliliğinden, ürün güvenliği ve de-
netlemesine kadar farklı başlıklar bugüne kadarki iş 
birliklerimizin konusu olmuştur.  

Yine bu başlıklar altında iş birliklerimizin önümüz-
deki yıllarda daha da artacağını belirtmek isteriz. 
Son iki yıldır üzerinde çalıştığımız ve 2023 yılında 
faaliyetlerine başlamasını hedeflediğimiz AGID Ay-
dınlatma Merkezi (AGIMER) in gerek Eğitim Bölümü 
gerekse Teknoloji Bölümünde ortak projelere imza 
atabilmek için heyecanlıyız. 

Bu vesile ile bir kez daha derginizin 100. Sayısı için 
tebrik ediyor, haklı gururunuzu ve mutluluğunuzu 
paylaştığımızı belirtmek istiyoruz. 

MTMD - Mekanik Tesisat
Müteahhitleri Derneği

Iş Birliği
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Sektörümüz, ülkemizin en önemli oyuncularından 
biri, belki de öncüsü ve belirleyicisidir.

Kişi ve/veya şirketler olarak çok başarı hikayeleri 
olanlardan tek tek bahsetmeye kalksak bunu an-
latmaya sayfalar yetmez. Bu başarı ve öncülüklere 
daha büyük başarılar katmak+ maddi/manevi daya-
nışmak – kişi ve kurumlar olarak daha çok kazan-
mak hedefli düşüncelerde mesleki örgütlerin rolü 
çok ama çok önemlidir. Hiçbir farklı açı ve yaklaşım 
olmaksızın;

Paylaşmak- Dayanışmak ve Iletişim de Olmak Hede-
fi ve Eylemleriyle ETMD Özel ve Öncüdür. 

Akademisyen ve sektör seyyahı olma vasfımız olsa 
bile bize kattıkları, içinde olmamızın kazandırdığı ay-
rıcalık ve fırsatlar saymakla bitmez.

Şahsıma, sektördaş adayları ve sektördaşlara kattık-
ları ve katmaya devam edecekleri ile her platformda 
olmak, birlikte büyümek bizleri mutlu edecektir.

Nice yıllara. Sağlıkla ve huzurla!

Bu ve benzeri ortak projelerin devamlı hale gelmesi 
gönülden dileğimizdir. Sivil toplum faaliyetlerinin ve 
dayanışmasının her zaman olumlu sonuçlar vere-
ceğine inanıyoruz. Değerli ETMD üyesi dostlarımı-

zın sektöre mal olmuş “Bizden Haberler Dergisi’’nin 
100. Sayısına emek verenleri kutluyor, daha nice ba-
şarılı çalışmaların devamını diliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Necmi Cemal ÖZDEMİR
Kocaeli Üniversitesi – Elektrik Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi – Elektrik Mühendisliği Bölümü

Iş Birliği

Elektrik Tesisat M
ühendisleri D

erneği
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Iş Birliği

Üniversiteler için sanayi iş birliği çalışmaları; hem 
eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında etkinlik 

ve bilinçlenmenin artırılması sayesinde geleceğin 
sektör paydaşları olacak öğrencilerin sektörel ge-
reksinimlere uyumlu şekilde daha iyi yetiştirilmesi, 
hem de akademik anlamda gerçekleştirilen faaliyet-
lerin endüstriyel girdiler ışığında şekillendirilmesi 
ile bu faaliyetlerin çıktılarının doğrudan endüstriye 
katkıda bulunacak niteliğe sahip olması açısından 
oldukça önemlidir. Burada üniversite-sanayi iş birli-
ğinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde kurgulan-
ması sürecinde teknososyal faaliyetler yürüten sivil 
toplum kuruluşları ise önemli bir köprü görevi gör-
mektedir. 

Bahsi geçen faaliyetleri sürdüren birçok dernek, vb. 
sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Fakat Elektrik Te-
sisat Mühendisleri Derneği (ETMD) bu bağlamda 
alana özgü bir yapıya sahip olması ve bünyesin-
deki paydaşların sektördeki etkin rolleri ile birlikte 
diğer örneklerden ayrışmaktadır. Gerek endüstriyel 
paydaşların, hatta bazen piyasada rakip konumun-

daki firmaların tek bir çatı altında bir aile havasında 
sektörü geliştirmeye yönelik ortak bir hedef doğrul-
tusunda hareket etmesini sağlamayı başarması, ge-
rekse de bahsi geçen sektörel faaliyetleri toplumu 
bilgilendirme açısından ilave teknososyal faaliyetler 
ile etkin bir şekilde birleştirebilmesi ile birlikte ETMD 
ülkemizde ilgili alandaki gelişmelere önemli katkılar 
sağlamıştır ve sağlamaya da devam etmektedir.

Üniversitelerde hem öğrencilerin bilinçlendirilmesi 
hem de farklı iş imkanlarının oluşturulması açısın-
dan etkinlikler ve benzer öğrenci odaklı faaliyetler 
bazında ETMD yapısının katkısı önemlidir. Belirti-
len katkı ETMD ailesinin ülkemiz sathında büyüme 
faaliyetleriyle birlikte her geçen gün artarak devam 
edecektir.

Akademik paydaşlar olarak bizler de ETMD süreçle-
rine katkı vererek üniversite-sanayi iş birliğinin geliş-
mesine katkı sunmaya devam edeceğiz.

YTÜ Prof Dr. Ozan ERDİNÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi - Elektrik Mühendisliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Tesisat M
ühendisleri D

erneği
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Yıldızlı Projeler Yıldızlı Projeler

Iş Birliği
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WIN EURASIA

WIN EURASIA FUARI ENERJİ 
SEKTÖRÜNÜN ODAĞINDA

WIN EURASIA Fuarı, Ihracatın Yükselen Yıldızı Elektrik Elektronik 
Sektörüne Ev Sahipliği Yapacak…

İstanbul Fuar Merkezi’nde 8-11 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenecek WIN EURASIA Fuarı, ima-
lat endüstrisindeki üretici ve sektör profesyonel-

lerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Fuar; bu yıl 
da seçkin markalar, ziyaretçiler ve satın almacılar 
için ideal bir ortam oluşturacak. WIN EURASIA Fu-
arı bu yıl son yıllarda gerçekleştirdiği atakla ülke 
ihracatında parlamaya başlayan elektrik, elektronik 
ve enerji sektörüne de ev sahipliği yaparak gelişen 
yeni teknolojik ürünlerin tanıtılmasının da önünü 
açacak. 

Salon 5 ve 6’da endüstriyel otomasyon ile elektrik, 
elektronik ve enerji sektöründen 150’nin üzerinde 
firma, ürünlerini sektör ve ziyaretçiler ile buluştu-
racak. Ayrıca yine Salon 6’da, 2021 yılında AKSA 
Jeneratör sponsorluğunda gerçekleştirilmiş olan 
kritik güç ünitelerine dair çözümlerin sergilendiği 
“Jeneratör Özel Alanı” yer alacak.

Fuar ziyaretçileri Salon 6’da güç, iletim, dağıtım, 
elektronik komponent ve çözümler, aydınlatma çö-
zümleri, jeneratör ve yedek güç üniteleri, akü, ba-
tarya, enerji depolama çözümleri, yenilenebilir ve 
temiz enerji, enerji tüketimi ve yönetimi, akıllı çö-
zümlerle ilgili ürün gruplarını yakında inceleme fır-
satı bulabilecekler.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı 
Belkıs Ertaşkın ETMD (Elektrik Tesisat Mühendis-
leri Derneği) Dergisi’ne yaptığı açıklamada “ETMD 
ile işbirliğimiz çok uzun yıllara, WIN fuarının kuru-
luşuna kadar dayanıyor. Yola çıkış amacımız elekt-
rik, elektronik ve enerji iletimi ve dağıtımı üzerine 
çalışan mühendisleri ve sektör paydaşlarını her 
yıl bir çatı altında bir araya getirmek, yeni ürünle-
ri deneyimlerken aynı zamanda da seminerlerle en 
son yönetmelikleri ve inovasyonları tartışabilecek 
bir ortam yaratmaktı.  Ülkemizde bu sektörün bel-

li standartlara oturtulması için hiç ödün vermeden 
çalışan ETMD, kontrol ve denetim mekanizmala-
rının kurulmasında öncülük yapmaktadır. Ayrıca 
ülkemizin bu alanda uluslararası standartlara gel-
mesi için de çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni 
yeni kurumsal üyeleri bünyesine katarak yapısını 
değiştirip çatısı altında bulunan elektrik tesisat 
mühendislerini ve özellikle de gelecek nesillere yol 
haritaları çıkartmakta öncü bir yol izlemektedir. Biz 
de WIN ailesi olarak ETMD ile yeni projelere imza 
atmak için yakın çalışmalarımıza devam edeceğiz”  
şeklinde konuştu. 

“2021’de Yaklaşık 15 Milyar Dolarlık İhracat Ger-
çekleşti”
Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre; 
2020’de 11 milyar 47 milyon 749 bin dolar olan 
elektrik-elektronik sektörünün toplam ihracatı, 
2021’de yüzde 28,3 artışla 14 milyar 176 milyon 22 
bin dolara yükseldi.

Elektrik-Elektronik Sektörü, 2021’de ülkeler ba-
zında en fazla ihracatı 2 milyar 22 milyon dolar ile 
Birleşik Krallık’a gerçekleştirdi. Birleşik Krallık’a 
yapılan elektrik-elektronik ihracatı, 2020’ye kıyasla 
yüzde 26 arttı. Birleşik Krallık’ı, yüzde 19,9 artış ve 
1 milyar 290 milyon dolar ile Almanya, yüzde 20,6 
artış ve 887 milyon dolar ile Fransa takip etti.



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R 51



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R52

Tüzel Üyeler

TÜZEL ÜYELERİMİZ
Değerli Meslektaşımız, bildiğiniz üzere 2018 yılı itibarıyla derneğimizde bir 
yenilik daha gerçekleşti ve “Tüzel Üyeler” ailemize katılmaya başladı. 
Bizler için çok değerli ve güçlü bir adımdı. Özel sayımızda; üye firmalarımı-
za da yer vermekten onur duyduk.

ABB 
ABB, daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir 
küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım 
ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB’nin 
başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100’den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı 
sürdürüyor.

ABB Türkiye
ABB Grubu, Türkiye’nin en önemli elektrifikasyon projelerinde ve sanayi tesislerinde başrol üstlenmiştir. ABB 
Türkiye; Istanbul, Kocaeli, Ankara, Izmir, Bursa ve Adana’da bulunan yerel üretim tesisleri ve ofis alanında yak-
laşık 600 çalışanı ile 70’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 1965’ten bu yana Dünya’nın farklı ülkelerinde 
ABB Türkiye’den tedarik edilmiş binlerce ürün; yüksek performans ve güvenilir, kesintisiz enerji sağlamaktadır.

https://new.abb.com/tr

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Hande Akçıl KAHRAMAN
Marketing Communication Manager Electrification 

ETMD Yönetim Kurulunda ABB’ nin üst düzey yöneticileri uzun zamandır yer almaktaydı, Kurumsal Tüzel 
Üyelik imkanı sağlanınca ABB olarak bu şekilde derneğe desteğimizi sürmeyi uygun bulduk.

Elektrik sektörüne uzun yıllardır katkı sağlayan ETMD gerek düzenlemiş olduğu seminerler gerek stan-
dartlar konusunda sektöre kazandırmış olduğu bilinç ile değer katmaktadır.

Elektrik tesisatı doğru uygulanmadığı zaman can ve mal güvenliğini riske atmaktadır. Mühendislik kural-
larına uygun doğru tesisatların oluşturulması ABB’ nin önceliklerindendir, dolayısıyla derneğin bu değerli 
çalışmalarında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Elektrik tesisat sektörünün tüm paydaşlarına ulaşarak gerek yeni teknolojiler konusunda bilgi verilmesi 
gerekse de doğru tesisatın standartlar ışığında uygulanması için tüm coğrafyamızda yaygın bir şekilde 
sesini duyurmasını bekliyoruz.

“
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Tüzel Üyeler

ARMA-ELEKTROPANÇ

Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda lider konumda bulunan teknik müteahhitlik firması AE ARMA-ELEKTROPANÇ, 
Türk mühendislik ve müteahhitlik sektörünün güçlü ve öncü şirketlerinden, 1986 yılında kurulan ARMA MÜ-
HENDISLIK ile 1991’de kurulan ELEKTROPANÇ ELEKTRIK’in 2001 yılında güçlerini ve kaynaklarını birleştirme-
siyle kurulmuştur.

40 yılı aşan mühendislik ve müteahhitlik tecrübesine sahip yönetim kadrosu ile AE, ustaca tasarlanmış, en 
kaliteli ve en ekonomik maliyetli çözümleri kullanarak, hizmetlerini kusursuz şekilde sunmakta ve bu sayede 
Türkiye ve Dünya’da sürekli gelişen inşaat sektöründe lider bir rol üstlenmektedir.

Başarılı elektrik ve mekanik mühendislik çözümleri, 6 şirketi ve 4 şubesi ile 9 ülkede faaliyet gösteren, uluslara-
rası teknik mühendislik ve uygulama hizmetleri sağlayıcısı AE Arma-Elektropanç, konut projeleri, ticari yapılar, 
alışveriş merkezleri, eğitim yapıları, sağlık yapıları, sosyal ve kültürel tesisler, tema parklar, spor kompleksleri, 
oteller, veri merkezleri, ulaşım ve altyapı projeleri ile endüstriyel tesisler gibi her türlü nitelikli yapının teknik 
müteahhitlik hizmetlerini başarıyla gerçekleştirmiştir.

http://www.arma-elektropanc.com/tr

AE BİNA TEKNOLOJİLERİ

Misyonumuz
Türkiye’de Yangın ve Güvenlik konusunda en kaliteli hizmet ile müşterilerimizin hedeflerine ulaştıracak en ideal 
çözümleri oluşturmak.

Vizyonumuz
Müşterilerimizin güvenlik, konfor ve otomasyon konularındaki tüm beklentilerini karşılayabilen ve bu konuda 
en kaliteli hizmeti veren, lider şirket olmak.

Kuruluş
AE Bina 1992 yılında, orta ve büyük ölçekli binalara Yangın Algılama, CCTV, Kartlı Geçiş Kontrol,Güvenlik ve 
Entegre Bina Kontrol sistemlerinin dizaynı, malzeme temini, ekipman montajı, montaj süpervizyonu, işletmeye 
alma, teknik eğitim ve servis bakım hizmetlerini komple sağlamak üzere kuruldu.

Hizmetlerimiz
Sizlere en kaliteli hizmeti sunan AE Bina gücünü 28 yıllık deneyimden, işinde uzman kadrosundan ve çalışanla-
rının bilgi ve birikimlerinden almaktadır.

Firmamız
AE Bina 29 yıllık zayıf akım sistem mühendisliği ve uygulama deneyimi, bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türkiye 
ve yurt dışında yüzlerce projeyi bitirdi. AE sizlere TEK başına hizmet verebilecek, projelerinizde ve gelecekteki 
yatırımlarınızda sizinle birlikte çalışabilecek güçlü bir iş ortağıdır.
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AE Bina Kalite Politikamız
Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti, Üstün ve Kaliteli Hizmet, Kesintisiz Teknik Destek ve Servis, Dürüstlük ve Gü-
ven, Verimlilik ve Kalite, Çevreye Dost Ürünler ve Yeşil Bina Çözümleri, Dünyada kullanılan en ileri teknolojiler 
ve ürünler ile hizmet.

https://www.ae.com.tr/

Tüzel Üyeler

AKTİF MÜHENDİSLİK

Çeyrek Asırı Aşan Deneyimimizle Sizin Için Buradayız!

• Kalite Kontrol Sistemi,% 100 Memnuniyet Garantisi
• Rakipsiz Çalışan Kadrosu, Profesyonel ve Nitelikli
• Çevreye Duyarlılık, Kişiselleştirilmiş Çözümler

Ürünlerimizi müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacak kalitede ve zamanında sunmak şirket prensipleri-
mizin başında gelmektedir. Tasarımlarımızı yaparken öncelikle emniyetli, verimli, ekonomik, çevre ve insan için 
tehlike oluşturmayan tasarımlar olmasına dikkat ederiz.

Vizyon ve Misyonumuz
Yenilikçi aktivitelerimiz, açık fikirli yaklaşımlarımız, öne çıkan kalite farklılıklarımız ve müşteri odaklı yaklaşım-
larımız sayesinde tüm dünyada enerji sektöründeki sadık müşterilerinin sayısını arttırarak, bu sayede pazar 
payını genişletmek ve konusunda sektörün en bilinen, güvenilen ve tercih edilen şirketlerinden biri olmaktır.
Aşağıdaki ilkeler ile yükselen müşteri beklentilerini karşılayarak şirketimizin ve ülkemizin ürün ve bilgi kalitesini 
en iyi şekilde duyurmaya devam etmektir.

• Açık fikirli yaklaşım
• Yüksek kalite anlayışı
• Yenilikçi düşünceler
• Sürekli iyileştirilen yöntemler
• Iyi eğitimli çalışanlar
• Bilgiye dayalı kararlar

https://aktif.net/
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Tüzel Üyeler

ANEL GRUP

Kurucumuz Rıdvan Çelikel’in 1986 yılında Türkiye’de başlattığı yolculuğumuz, dünyanın farklı coğrafyalarında 
prestijli projeler ile devam ediyor. Bugün, aynı hedefe birlikte yürüyen yaklaşık 2.000 kişilik bir ekibiz.

30 yılı aşkın sürede, 3 kıta ve 14 ülkede, 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, 200’den fazla projeyi ba-
şarıyla tamamladık. Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve Dubai), Ingiltere, Hollanda ve Azer-
baycan’da devam eden elektrik ve mekanik taahhüt operasyonlarımıza ek olarak, işletme bakım, alçak gerilim 
pano üretimi, gemi elektrik ve elektronik sistemleri (savunma sanayi) ve geri dönüşüm alanlarında da hizmet 
sunuyoruz.

Attığımız her adımda, bizi biz yapan değerlerimiz olan Akılcılık, Gelişim, Saygı, Azim ve Beraberlik en kıymetli 
rehberimiz. Biz, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gü-
cünü stratejik becerileri ile birleştirerek yenilikçi girişimlerde bulunuyoruz. Işimizi en iyi şekilde yaparken top-
lumda değer yaratma hedefini de ön planda tutuyoruz. Başarımızı, sürekli gelişen ve geliştiren, yenilikleri takip 
eden, yaptığı işlerle olduğu kadar, gönüllülük faaliyetleriyle de toplumda değer yaratan büyük bir ekip olmaya 
borçluyuz!

Işimizi en doğru şekilde yapmanın yanı sıra, dünyada değerli ve kalıcı izler bırakmayı da önemsiyoruz. Eğitim, 
çevre ve sanat alanlarında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumda değer yaratmaya 
odaklanıyoruz. Biz, hayal ettiğimiz dünya için çözümler üretmeye çalışan, krizi gelişim fırsatı olarak gören, sos-
yal sorumluluk projelerine gönülden ve aktif destek veren bir ekibiz.
Yolumuzda emin adımlarla ilerlerken, yarını bugünden düşünmeye ve tasarlamaya devam edeceğiz.

https://anelgroup.com/

ART PANO

Firmamız kurulduğu 29 Şubat 2012 yılından bugüne kadar ki kısa sürede AG dağıtım panoları montajı alanında 
sektörün öncü firmaları arasında yer almıştır.Hizmet verdiğimiz AG pano sistemleri kısaca Ana dağıtım pano-
ları, Kompanzasyon panoları, MCC panoları, Tali dağıtım panoları, Otomasyon panoları ve Multidrive panoları 
olarak özetlenebilir Firmamız ABB E-Power ve Artu partneridir.

ART Pano yönetim ve çalışan kadrosunun geçmiş yıllardaki birikimleri ile insana ve çevreye saygılı, kaliteli ürün 
ve hizmet anlayışı çizgisini bozmadan istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.Firmamız pazardaki 
mühendislik-proje-üretim-kalite kontrol-süpervizyon zincirinin, müşteri ihtiyacına ve proje gereksinimine göre 
en doğru şekilde yürütülmesini başarmıştır.

artpano.com.tr/
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ARTE TEKNOLOJİ

Profesyonel kadrosu ile kendini geliştirerek büyümeye devam eden ARTE Teknoloji 2006 yılında Istanbul’da 
kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne elektronik güvenlik sistemlerinde eksiksiz ve kaliteli çözümler üreterek; 
müşterilerine proje danışmanlığı, proje hazırlama, satış ve satış sonrası destek, bakım ve servis hizmetlerini 
sunmaya devam etmektedir.

Sektörün lider markaları; PELCO, HANWHA, HIKVISION, MILESTONE, SEAGATE, DELL, SCHNEIDER ELECTRIC, 
HID, ASSA ABLOY, HIRSCHMANN, G+M ELECTRONIC, SCHRACK SECONET, YOKOGAWA, TEKNIM, SAMSUNG 
ve LG ile iş birliği yapmakta ve projelerinde ürünlerine güvenle yer vermektedir.

Türkiye’nin pek çok şehrinde servis noktaları olan ARTE, yüzlerce başarılı projeye imza atmış olmanın haklı 
gururu ve özgüveni ile önce müşteri memnuniyetini hedeflemektedir. Yerel yönetmeliklere ve uluslararası stan-
dartlara bağlı kalarak mühendislik hizmetleri sunmakta, alanında uzman teknik ekibiyle hızlı ve kalıcı çözümler 
sağlamaktadır.

https://www.arteteknoloji.com/

Tüzel Üyeler

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Fulya GÜNEY
ARTE Teknoloji Dijital Pazarlama ve İnsan Kaynakları Sorumlusu

Sizden, sektörün değerli isimlerinden AE ARMA-ELEKTROPANC firmasının kurucu ortağı olan Ahmet Me-
dih Ertan Bey tarafından haberimiz oldu.

ETMD ailesinin bir parçası olmamızı tavsiye eden Medih Bey’e göre; gelişimimiz ve sektörü takip etmemiz 
açısından bu STK içerisinde yer almamız büyük önem gösteriyordu.

Biz de Arte Teknoloji olarak bu öneriyi dikkate alıp sizlerle iletişime geçtik. ETMD Tüzel Üyesi olmaktan 
mutluyuz.

Sektörlere göre her STK’nın ayrı ayrı değerli oldukları ve yaptıkları çalışmalarla inovatif ve gelişimi destek-
leyen kuruluşlar olduğu kanaatindeyiz.

Sizlerin de elektrik sektörü için takip ettiğiniz çalışmaları görmekteyiz. Firmalarla yakın ilişkiler kurarak 
büyüme ve ilerleme çabanızı takdir etmekteyiz. Bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerinizin des-
tekçisiyiz.

Çünkü biz de kendimizi çözüm, deneyim ve güven olarak tanımlıyoruz.

Sektörün bilgi birikimlerini yukarıya taşıyacak faaliyetlerinize devam etmeniz ve bizleri de bir parçası ola-
rak dahil etmeniz tek temennimiz.

Teşekkür ederiz.

“
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BBM PANO

BBM PANO, Sektörümüzde edinilmiş 20 yıla yakın tecrübe ile kurulmuş olup,edindiği tecrübeleri siz değerli 
müşteriler ile paylaşmak üzere yola çıkmıştır.
Kurulduğu ilk andan itibaren, Doğru mühendislik / Kaliteli hizmet / Zamanında teslimat ve benzeri konularda 
istikrarı hedeflemiştir.

Bu ilkelere verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede Alçak Gerilim Pano sektöründe tanınmış 
ve önemli projeleri başarı ile tamamlamıştır.

BBM PANO, Uluslararası yapıya sahip, ABB Artu Pano Partnerliği ve EAE Panel Masterve E-Kabin serisi ürünle-
rin partnerliğini alarak gerek kaliteli ürün gerek uluslararası vizyona sahip olmuştur.

Sürekli, insana yatırım yaparak, kaliteli hizmet ve mühendislik çözümleri ile firmanız için güvenilir çözüm ortağı 
olma arzusundayız.

Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı “hizmette dürüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışan BBM PANO göster-
diğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür ederiz.
Sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

https://bbmpano.com/

Tüzel Üyeler

CİHAN ELEKTRİK

1994 yılında CIHAN ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI unvanını alan firmamız, sektö-
rün ihtiyaç duyduğu elektrik malzemelerinin teminini ve satışını yapmak amacıyla kurulmuştur.

Kurumumuz ürün teminini üretici firmalardan yapmaktadır. Firmamız, kuruluşundan itibaren sanayi, inşaat, 
kamu ve özel kurumlarla yapmış olduğu işleri zamanında ve başarı ile tamamlamıştır. Dürüstlük, başarı ve 
zaman firmamızın vazgeçmediği, vazgeçemeyeceği temel ilkelerinden biridir.

Misyonumuz;
“Hizmeti insan odaklı yaklaşımla insanlığa en iyi şekilde ulaştırmak…”

Vizyonumuz;
“Cihan Elektrik çalışanlarının liderliğinde ve üç yıl içerisinde firmamızı; sürdürülebilir, yaşayan, yenilenen, sosyal 
ve kültürel değerlerde hassas, tüm paydaşları için yüksek katma değer sağlayan bir şirket olarak konumlandır-
maktır.”

http://www.cihanelektrik.com.tr/
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Tüzel Üyeler

ÇETİN ELEKTRİK

Ahmet ÖZTUNALI’nın 1950 yılında kurduğu küçük bir atölyeden 1979 yılında Çetin ÖZTUNALI’nın firmayı ku-
rumsal hale getirmesi ve 1991 yılında Elektrik Mühendisi Ziya KAHRAMAN’ın katılımıyla bugün entegre hizmet 
sunan bir yapılanmaya dönüşen Çetin Elektrik Şirketler Grubu, proje, taahhüt, teknik bakım, pano imalatı ve 
satış alanlarında pek çok sektör için güncel teknolojiyi takip eden, hızlı, kaliteli ve fiyat avantajı sunan çözümler 
üretiyor.  
                                                                                     
Çetin Elektrik, Bursa ve çevresi yoğun olmak üzere ülke genelinde ve yurtdışında bilgi birikimi, esnek yönetimi, 
çözüm odaklı yaklaşımı, teknoloji takibi ve uzman personeli ile markalaştı. 
                                                                                                                 
Çetin Elektrik proje departmanı, sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu yüksek gerilimden zayıf akıma kadar tüm 
projelerin tamamını tasarlayıp uygulamanın yanı sıra, danışmanlık hizmeti de veriyor. 

Elektrik enerjisi ile işleyişini sağlayan tüm sistemlerin ve yapıların kurulması ve devreye alınmasının üstlenilme-
si işlemi olan taahhüt çalışmalarında anahtar teslimi işlerle öncülüğünü koruyor.

Çetin Elektrik Mühendislik Proje ve Taahhüt firmaları uzman kadrolarıyla; pek çok sanayi kuruluşu, iş merkezi, 
alışveriş merkezi, hastane, otel, okul gibi projelerle farkını ortaya koyuyor.

Profesyonel Mühendislik ve Bakım Ekibi 7-24 arızaya müdahale, geniş yedek parça stoğu ile anında parça de-
ğişimi, son teknoloji test ve tanı cihazları ile öngörücü bakım faaliyetleri yaparak enerjinin kesintisiz olmasını 
sağlıyor. Çetin Elektrik, yasal olarak zorunlu olan trafo ve yüksek gerilim işletme sorumluluklarını da üstleniyor. 
Bu durum Çetin Elektrik’in fark yaratan hizmetlerinden biridir.

SIEMENS, PHILIPS, VESTEL, ABB, PRYSMIAN, SCHNEIDER, EAE, OSPAM, AKSA JENERATÖR, CEMDAĞ, LEG-
RAND ve daha birçok dünyaca kabul görmüş markaların bayilik ve satış depo hizmetleri de Çetin Elektrik’in 
entegre hizmetleri içinde veriliyor.             
  
Fabrika, imalathane ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ilgili bölümlere dağıtımı için kullanılan alçak gerilim 
elektrik dağıtım panoları, Çetin Elektrik mühendis ekibi ile e-plan’ da tasarlanıp, uluslararası standartlara uygun 
şekilde son kullanıcıya sunuluyor.

http://cetinelektrik.com.tr/
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EAE ELEKTRİK   -   1973’TEN BU YANA…

EAE Şirketler Grubu; elektrik sektöründeki yolculuğuna, 1973 yılında kurmuş olduğu EAE Elektrik ile başlamış-
tır. Kurulduğu ilk günden bu yana hızla büyüyen EAE, 1983 yılında EAE Aydınlatma, 1996 yılında EAE Makina, 
2004’te EAE Elektroteknik ve 2009’da EAE Teknoloji şirketini bünyesine dahil ederek, üretimini ve faaliyet gös-
terdiği alanları giderek genişletmiştir.

Italya Milano’da ürünlerinin satış ve pazarlaması için kurduğu EAE Italya’yı, 2013 yılında Moskova’da EAE Rus-
ya’yı kurmuş ve Aleksandrov’da kurduğu fabrikasıyla CIS bölgesinde üretici unvanını almıştır. 2019 yılında EAE 
Almanya’yı, 2019 yılında EAE Avustralya’yı ve 2020 yılında EAE Amerika şirketlerini kurarak global faaliyetlerine 
hız kazandırmıştır.

Üretim faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 45001 Iş Sağlığı / Güvenliği ve 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarına uygun şekilde sürdürmektedir. Üretmiş olduğu 
elektrik ürünlerinin dünya standartlarına uygunluğu, DEKRA ve CESI laboratuvarları tarafından yapılan testler 
sonucunda belgelenmiştir. Bunların yanında yenilikçi bakış açısını 30’un üzerinde patent, 300’ün üzerinde mar-
ka ve 100’ün üzerinde endüstriyel tasarım tescilleri ile desteklemektedir.

https://www.eae.com.tr/

Elif Can KUŞ HARTOKA
EAE Elektrik Dijital Pazarlama Müdürü

Şirketimizin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sn. Yusuf Hikmet Kaya, elektrik malzemeleri üreten firmaların 
en büyük sorunu olan; uygulamayı yapacak mühendis ve personelin yeterli ve temiz bilgiye sahip olmadığını 
düşünüyor ve gözlemliyordu. Bu fikirlerini paylaştığı sanayideki diğer arkadaşlarının da benzer sorunlarla karşı-
laştığını gördü. Elektrik iletim ve dağıtımında kullanılacak ekipman ve malzemelerin gerekli şart ve standartları 
karşılamamasının ne kadar büyük felaket ve kayıplara mal olacağının bilinci ile ‘’Elektrik Tesisat Mühendisleri-
nin’’ bir çatı altında toplanıp gerekli eğitim ve uygulamaların verileceği bir dernek kurmaya arkadaşlarıyla birlikte 
karar verdi. Bu vesileyle 22 Şubat 2000 tarihinde ETMD’ nin ilk temellerini oluşturdular. Kurucuları arasında 
bulunduğu derneğin ilk yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Bizim ETMD maceramız bu şekilde başladı.

ETMD’ nin elektrik gibi büyük bir gücün canlıların sağlığını tehdit etmeyecek bir güvenlikte olan malzeme ve 
yöntemlerin kullanılmasının bilinciyle, dernek çatısı altında toplanan üyelerine, periyodik olarak güncel bilgilerin 
aktarılması çok önemlidir. Yaşadığımız çağın gerektirdiği durumlara göre değişen şartname, yönetmelik ve 
standartları üyelerine aktarmaları gereklidir. Deneyim sahibi mühendis, akademisyen ve projecilerin karşılaş-
tıkları sorunların nasıl üstesinden geldiklerini yeni üyeler ile paylaşımları sektördeki nitelikli personel sayısını 
arttıracaktır.

ETMD’ nin kuruluş amacı olan “Elektrik Tesisat Mühendislik” meslek uygulamalarında ilerleme ve gelişimine 
katkılarının devam etmesini diliyorum. Teknolojinin sunmuş olduğu yeniliklerin zaman kaybetmeden sektöre 
tanıtılıp uygulanması, altyapı ve şartnamelerin uyumlu hale getirilmesi için katkılarınızın devamını diliyorum. 

ETMD olarak yayınlamış olduğunuz bu dergide bize de yer verdiğiniz için son derece mutluyuz. Başarılı çalış-
malarınızın devamını diliyorum.

“Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:
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EFFE ELEKTRİK

Mühendislik temelli hizmet ve taahhüt sektöründe fark yaratarak varolma hedefiyle 2016 yılında faliyetlerimize 
başladık.

Çalışma alanlarımızı Elektrik – Elektronik, Projelendirme, Taahhüt, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri olarak 
belirledik ve bu alanlarda bu güne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Ilerleyen yıllarda, teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak, ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak ve kendimizi sürekli yenileyerek, alternatif ve 
yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da uygulamalara imza attık.

Çalıştığımız her müşterimize verdiğimiz kaliteli hizmetlerle, iş ilişkilerimizi kalıcı çözüm ortaklığına dönüştür-
meyi başardık. Müşteri memnuniyeti odaklı bakış açımız ile müşteri portföyümüzü her geçen gün arttırarak 
büyüyoruz.

Mühendis, Tekniker, Teknisyenlerden oluşan tecrübeli, dinamik çözüm odaklı, çalışkan kadromuzla güncel tek-
nolojiye, yasalar ve yönetmeliklere uygun, Mühendislik, Danışmanlık, Projelendirme, Taahhüt hizmetleri veriyo-
ruz.

https://www.effeelektrik.com.tr/

ELEKTRA

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, 42 yıl önce Istanbul’da transformatör (trafo) 
üretmek amacıyla kuruldu. Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanındaki çalışmaları ile yıllar içinde hızlı 
büyüme gösteren Elektra Elektronik, 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla öne çıkmaya başladı.
 
Trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek olarak 2015 yılından itibaren ileri teknoloji elektronik ürünlerin üretimi-
ne ağırlık veren şirket, günümüzde transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği 
çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor. Türkiye’de ilk ve tek yerli 
üretim olan aktif harmonik filtreleri üreten Elektra Elektronik, enerji kalitesi alanında dünyaya ileri teknoloji 
çözümler sunuyor. 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren 
Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri 
bulunuyor.
 
Elektra Elektronik ürünleri ve çözümleri ile Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli 
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projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik Idaresi ve Rusya 
demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projeye katma değer sunuyor. 2016-2018 yılları arasında hızlı tren pro-
jeleri kapsamında istasyonlardaki elektrik panolarının uygulamasını gerçekleştirmesi sonucunda önemli bir 
sıçrama yaşayan şirket, son 4 yılda büyüme ortalamasını yüzde 20’ler seviyesine çıkardı. Yurt dışı pazar payı-
nın ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan eden Elektra Elektronik, Istanbul 
Esenyurt’ta kurulu fabrikasında üretim hattını büyüttü. Yeni yatırımı ile fabrika kapasitesini ikiye katlayan şirket, 
10 bin metrekare kapalı alana sahip yenilenen üretim hattında Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırıyor. TÜBITAK 
ortaklı projelere yoğunlaşarak sanayi-üniversite işbirliği projeleri geliştiren şirket, 2020 yılında “Elektra Elektro-
nik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlattı.
 
Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün 
lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, Türkiye’de kendi sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan 
UL Belgesi’ ne sahip sektöründe tek firma. Yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da ekleyen 
Elektra Elektronik, 2022’de Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerine de açılmayı hedefliyor. 42. 
yılını kutlayacağı 2022 yılında dünya markası olma yolunda daha da emin adımlarla ilerlemeye hazırlanıyor.
 
https://www.elektra.com.tr/

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

İlker ÇINAR
Elektra Elektronik Satış Direktörü

ETMD bizim uzun süredir başarılarını takip ettiğimiz, sektörde birleştirici gücü olduğuna inandığımız bir 
dernek. Sektörümüzde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın, hem günümüzde hem de gelecekte mesleki 
güven hissetmesine etken faaliyetleri, üyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik çalışmaları 
Elektra Elektronik olarak bizim üyeliğimize karar verme sürecinde büyük etken oldu.

ETMD gerçekleştirdiği sektörel eğitimler, üniversitelere sağladığı etkinlik desteği ve fuarlardaki temsili 
ile çok değerli katkılar sağlıyor. Sektörde yaşanan sıkıntıların üyeler arasında paylaşılması ve alternatif 
çözüm yöntemleri geliştirilmesi, üretim ve satış süreçlerinde tıkanmalar yaşanmasını engelliyor. Üye fir-
malar kendilerinden haberleri paylaşması ile kurulan iletişim ağı kurumların birbirlerinden güncel haberler 
almalarını sağlıyor.

ETMD’ nin kendimizi kurumsal olarak rahatlıkla ifade edebileceğimiz bir oluşum olacağını düşünüyoruz. 
Hem firmamızı ve ürünlerimizi bilen kurum ve kişilere hem de henüz çalışma şansı bulmadığımız firma-
lara ulaşmak öncelikli hedefimiz. Sektöre olumlu katkısı olduğuna inandığımız organizasyonlar, sosyal 
sorumluluk projeleri ile ilgili çalışmalarda Elektra Elektronik olarak aktif bir şekilde yer almak istiyoruz.
Aynı zamanda hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde yaygın olan düşük fiyatlı ürüne yönelme 
eğiliminin aslında daha yüksek götürüsü olduğu, ürün seçerken fiyattan çok kalitesinin önemsenmesi 
bilincine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Çalışmalarınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

“
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ELİN GRUP

ELIN A.Ş. adı altında 1981 yılında kurulan şirketimiz kurulduğu tarihten günümüze kadar; konusunda, uzman-
laşmış kadrosu ile üstlendiği taahhütleri zamanında ve sorun çıkartmadan tamamlamış olup, yaptığı bütün 
işleri örnek gösterilmiştir. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, bitirilen işler incelendiğinde aynı firmayla 
defalarca iş yapmış olmamızdan anlaşılacaktır.

Firmamız kurulduğu günden günümüze kadar kurumsal kültürü ve araştırmacı yapısından dolayı sürekli yeni-
likçi olmuştur.

Sloganımız Enerji bizim Işimiz diye yola çıktık, çünkü kendini sürekli Yenileyebilen, Enerji dolu, müşterileri ve 
tedarikçilerine pozitif Enerji veren bir ekibiz.

2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. bayramını kutladığımızda Inşa eden, üreten, ihraç eden bir ELIN olması için 
çalışıyoruz.

Enerji bizim Işimiz…

VİZYONUMUZ
1981 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında tamamladığı projelerle sektöründe lider olma konumunu koruyarak, 
yenilikçi yönetim anlayışıyla ve yeni açılımlarıyla ELIN Şirketler Grubu olarak vizyonumuz; kurumsal ve ulusal 
platformda katma değer sağlamaya devam ederek akla gelen ilk marka olmaktır.

MİSYONUMUZ
Yürürlükteki Yasalara, yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, Etik Kurallar ve şirket değerleri doğrul-
tusunda; çalışan memnuniyetinin sağlandığı, bilginin güç olduğu bilinciyle ilgili tarafların bilgisini koruyacak 
güvenli çalışma ortamları yaratarak, teknolojik gelişmeleri takip etmenin rekabetin ön koşullarından olduğu 
bilinciyle çalışarak, uyguladığı iş güvenliği ve çevre uygulamaları ile doğaya, canlılara ve insanlara duyarlı sis-
temlerle, her koşulda ürün ve hizmet sağlamaya devam ederek Müşterilerimize Her Koşulda En iyi ve Kaliteli 
Hizmeti Sunmaktır.

https://www.elin.com.tr/

Tüzel Üyeler

ERC SİSTEM

2009 yılında kurulan ERC, yenilikçi uygulamalar ile hizmet veren kurumsallaşmış bir firmadır.

Müşterilerine karşı hissettiği sorumluluk duygusuyla ERC, kurulduğu tarihten günümüze kadar konusunda uz-
manlaşmış kadrosu ile üstlendiği taahhütleri zamanında ve sorun çıkarmadan tamamlamaktadır.
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ERDE MÜHENDİSLİK

Elektrik tesisatı konusunda uzman bir firma olan ERDE Mühendislik, Türk elektrik taahhüt sektörünün duayen-
lerinden Elektrik Y. Mühendisi Erdoğan ATAPEK tarafından, 17 Temmuz 1978 tarihinde kurulmuştur.

ERDE yurtiçi ve yurtdışı birçok projeye de elektrik sistem çözümleri veren bir firmadır.

Kurulduğu tarihten itibaren elektrik taahhüt alanında işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini sunan ERDE 
Türkiye’nin en önemli ve prestijli projelerinde yer almıştır. Bu kapsamda endüstriyel ve petrokimya tesisi, has-
tane, alışveriş merkezi, otel, ofis ve rezidans gibi farklı yapı türlerinde uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kad-
rosu ile hizmet vermektedir.

2013 yılında mekanik taahhüt sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Birleşim Mühendislik ile stratejik 
bir ortaklık yaparak Birleşim Grup bünyesine giren ERDE,  elektromekanik taahhüt işlerinde Birleşim Mühendis 
ile birlikte Türkiye’nin ikonik yapılarında yer alan donanımlı bir firmadır.

ERDE Mühendislik 20 Ağustos 2021 tarihinde Birleşim Mühendislik ‘in bağlı ortaklığı olarak halka açılma süre-
cinde rol almıştır.

Seneye kuruluşunun 45. yılını kutlayacak olan ERDE gün geçtikçe köklenen yapısıyla hizmet vermeye devam 
edecektir. 

Doğaya saygı çerçevesinde daha yaşanabilir bir dünyada temiz ve yenilenebilir çözümler üretmek için 2014 
yılından itibaren Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Mühendislik, Tedarik, Inşaat, Işletmeye Alma (EPC), Işletme 
ve Periyodik Bakım (O&M) hizmetlerini sunmaktadır. Yenilikleri yakından takip eden ERC, bu vesile ile uzman 
teknik personeli ve tecrübesiyle ülke ekonomisine ve çevreye olumlu katkılar sağlamaktadır.

Global dünyanın sürekli değişen ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek için 2016 yılından itibaren Ankara’da 
faaliyete geçen A.G. Elektrik Dağıtım Panosu imalat fabrika, 2.000 m2’lik bir alanda Tip Teste sahip 6300A’e 
kadar elektrik dağıtım panoları montajı yapmaktadır. Üretim aşamalarımızın tamamı SAP ERP sistemi ile takip 
edilip kontrol edilmektedir.

“Değerlerinizin farkındayız” vizyonunu benimseyen ERC, faaliyet gösterdiği iş kollarında öncü, uluslararası 
standartlara uygun çalışan, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, bulunduğu sektörde akla gelen ilk marka 
olmayı hedeflemektedir. Müşterilerine karşı hissettiği sorumluluk duygusuyla kendini sürekli yenileyen, enerji 
dolu, müşterileri ve tedarikçilerine pozitif enerji veren ve müşteri önceliklerini kendi öncelikleri olarak gören 
ERC, yoluna tüm hızıyla devam etmektedir.

http://www.ercsistem.com.tr/
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Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Mehmet PAK
Erde Mühendislik Genel Müdürü

ETMD üyeliğimiz derneğin kuruluşuyla birlikte gerçekleşti. Gerek kişisel gerekse firma olarak kuruluş faa-
liyetlerinin içerisinde olduğumuzdan üyeliğimiz de gerçekleşti.

Derneğin sektöre kazandırdıklarını; Teknik yönetmelik çalışmalarında ilgili kurumları yönlendirmesi ve 
destek vermesi, üniversiteleri ve özel sektörü bir araya getirmesiyle mesleki gelişime destek vermesi, ve 
üyelerini çeşitli sosyal ortamlarda bir araya getirmesiyle de mesleki dayanışmaya destek vermesi olarak 
özetleyebiliriz.   

Derneğin son yıllardaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz, tüm çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Elekt-
rik mühendisliğine katkı sağlamak olan tüzüğünün hakkını tam olarak verdiğini düşünüyoruz.

“

• Orta gerilim tesisatı
• Alçak gerilim dağıtım sistemi
• Dahili aydınlatma sistemi
• Acil aydınlatma sistemi
• Harici aydınlatma sistemi
• Priz dağıtım sistemi
• Topraklama sistemi
• Kompanzasyon sistemi

• Yıldırımdan korunma sistemi
• Telefon / Haberleşme & Data sistemi
• Yangın ihbar ve alarm sistemi
• Seslendirme sistemi (acil anons)
• Kapalı devre TV sistemi (CCTV)
• Güvenlik ve kartlı geçiş sistemi
• Uydu TV sistemi
• Tehlikeli saha sınıflandırmasına uygun elektrik projeleri

https://www.erdemuhendislik.com/

Hizmetlerimiz:

FELİO SYLVANİA

Sylvania Lighting, son teknolojiye sahip profesyonel LED ve mimari lamba/armatür aydınlatma çözümlerinde 
global ve geniş ürün gamına sahip, aydınlatma tedarikçisidir.

Sylvania, merkezi Budapeşte, Macaristan’ da bulunan Feilo Sylvania Group’un lider markası ve dünya çapında 
25 ülkede inovasyon ve çözüm merkezleridir.

Feilo Sylvania, 2016 yılında, Çin’in en güçlü aydınlatma ürünleri üreticisi Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd’nin 
aydınlatma ürünleri alanında 100 yılı aşkın bir deneyime sahip Havells Sylvania’yı satın alması ile kurulmuştur. 
Şirket, profesyonel ve mimari aydınlatma çözümleri alanında liderliği üstlenmektedir.

Aydınlatma alanında köklü bir geçmiş üzerine kurulu olan Feilo Sylvania, uluslararası çapta öncü ürün ve sis-
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HEM ELEKTRİK

2000’li yılların başından beri elektrik sektörünün ileri gelen firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışan gru-
bun bir araya gelmesi ile 2018 yılında HEM Elektrik Mühendislik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. kurulmuştur. 
Çıkmış olduğumuz bu yolda öncelikli hedefimiz, geçmişten gelen tecrübelerimizi günümüz teknolojisi ile har-
manlayarak sektörde farklı bir bakış açısı oluşturmak, kaliteden ödün vermeden müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmaktır.

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

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

https://hemelektrik.com.tr/

temler sunmaktadır ve en iyi ürün, hizmet ve danışmanlığı sunma misyonuyla çalışmalarını yürütmektedir. 
Şirket bünyesinde üç farklı iş birimini temsil eden Concord, Lumiance ve Sylvania; dünya çapında yüksek kalite 
ve enerji verimliliği sunan ürünleriyle aydınlatma ihtiyaçlarına özel çözümler yaratmaktadır.

2017 yılının ağustos ayında Sylvania Türkiye olarak yerli pazarda da faaliyete başladı. Değişmeyen adı ve kali-
tesiyle aydınlatma sektörüne 100 yılı aşkın süredir ürün sunan Sylvania, Türkiye pazarında da global ürünlerinin 
yanı sıra çıkardığı yerli ürünleriyle hizmet vermeye devam etmektedir. Yerli ürün gamını her geçen gün geliştiren 
Sylvania, yenilikçi ve modern aydınlatma çözümleriyle projelerinizde çözüm ortağınız olmaktadır.

https://www.sylvania-lighting.com/en-int
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Tüzel Üyeler

KARDEŞ ELEKTRİK

Kardeş Elektrik, 1963 yılında Elektrik Mühendisi Ünal Kardeş tarafından kurulmuştur ve Kraus & Naimer’in Tür-
kiye temsilcisi olarak 1968 yılına kadar sürmüştür. Aynı yıl imalata başlanılmış ve bu süreç 1974 yılında kurulan 
Kardeş Elektrik’in Sefaköy‘deki fabrikasında gelişerek günümüzdeki sanayici kimliğinin temel taşlarını oluş-
muştur.

2017 yılı itibarıyla Arnavutköy’deki son teknolojiye göre tasarlanan yeni fabrikasına taşınarak geleceğe yönelik 
çalışmalarına hız vermiştir.

11.000 m2 kapalı alana sahip yeni fabrikasında, Kraus & Naimer pako şalterlerin ve Kardeş marka standart tip 
kablo pabuçlarının yanı sıra otomotiv sektöründe kullanılan kömür,  kömür yuvaları ve marş otomatiği imalat-
ları da yer almaktadır.

Kardeş Elektrik üretimini gerçekleştirdiği ürünler ile birlikte elektromekanik sektördeki birçok uluslararası say-
gın markanın da Türkiye mümessilidir.

https://www.kardeselektrik.com.tr/

LEGRAND 

1990 yılında Bufer Elektrik’ i satın alarak Türkiye elektrik pazarına giriş yapan Legrand Grubu 1992 yılında 
Gebze’ deki fabrikasını faaliyete geçirdi. 1989 yılında kurulan, Türkiye’nin 19” Rack kabinetler ve aksesuarları, 
Telekom saha kabinetleri (Dahili/harici ortam), Server ve Data Center Kabinetleri ve IT sektörüne yönelik geniş 
bir ürün çeşitliliğine sahip sektörün önde gelen firmalarından biri olan Estap markası da 2008 yılında Legrand 
Grubu bünyesine katılmıştır.

2010 yılında ise Grup, 36 yıllık deneyimiyle kesintisiz güç kaynakları başta olmak üzere GSM ve telekomüni-
kasyon sektöründe kullanılan özel enerji doğrultucular, güneş enerji sistemleri, otomatik ve statik voltaj regüla-
törleri, IT Hastane Sistemleri ve daha birçok özel ihtiyaca çözüm vererek içinde bulunduğu pazarın lideri olan 
Inform Elektronik’ i satın almıştır.Inform ve Estap 2015 yılında güçlerini Datakom sektörüne tam ve kapsamlı 
çözümler sunmak için birleştirmiştir.

Enerji verimliliği konusundaki tecrübesiyle Legrand Grup, Türkiye’deki faaliyetlerini Legrand, Inform, Estap ve 
Italya’da anahtar priz pazarında lider olan BTicino markalarıyla sürdürmektedir. Legrand Grup, sürdürülebilir 
bir büyüme hedefi için, elektrik ve dijital altyapı sistemlerindeki lider konumunu güçlendirip, yenilikçi çözümler 
sunarak pazarda öncü olmayı hedefliyor. Legrand Grubu, sürdürülebilir bir büyüme hedefi için, elektrik ve dijital 
altyapı sistemlerindeki lider konumunu güçlendirip, yenilikçi çözümler sunarak pazarda öncü olmayı hedefliyor.

https://www.legrand.com.tr/
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Tüzel Üyeler

LİMADEM

LimaDEM Elektrik Danışmanlık Mühendislik San. Tic. Ldt. Şti. olarak uzun yıllara dayanan tecrübesi ile; elektrik 
mühendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, AG ve OG enerji nakil 
hatları tesisi, trafo ve dağıtım merkezi tesisi, aydınlatma ve elektrifikasyon tesisleri, trafo merkezleri işletme ve 
bakımı, malzeme temini ve elektrik tesisi abonelik işleri konularında hizmetler sunmaktayız.

Yükleniciliğini üstlendiğimiz projelerde, görev alan uzman proje yöneticisi, teknik ofis personeli, şantiye şefleri, 
formen ve şantiye iş programlarına uygun ekip arkadaşları ile birlikte hızlı aksiyon alıp güvenilir kalite ile proje-
lerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Gülsevinç SELÇUK
Legrand Ülke Pazarlama Direktörü

1860 yılında kurulmuş olan ve 1992’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren Legrand Grup’un global hedefi; 
insanların yaşadığı, çalıştığı ve bir araya geldiği alanları sade, yenilikçi ve sürdürülebilir elektrik ve dijital 
altyapılarla ve bağlı çözümlerle dönüştürerek yaşamları iyileştirmektir. Yaşamları iyileştiriyoruz! hedefi-
mizi son kullanıcı, sektör, toplum ve dünya olarak en özelden en genele kadar yaymış durumdayız.  Bu 
yayılım içinde elektrik sektörünün gelişimi detaylı olarak eğildiğimiz bir konu. Legrand Grup Türkiye olarak 
sektörü eğitimlerle desteklerken, meslek liseleri ile yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile de sektörün 
geleceğine katkı sağlıyoruz. Üyelik kararımızı etkileyen en önemli etken de ETMD ile elektrik sektörünün 
gelişimine katkı sağlama ortak hedefidir.

ETMD, elektrik sektöründeki paydaşlarının etik değerlerden başlayıp malzeme kalitesine varan geniş bir 
vizyonda önlerini açmak, onlara önderlik etmek adına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Gerek 
bireysel gerekse tüzel üyeleri ile sürekli irtibat halinde kalıp sektörün sıkıntılarına çözüm üretmeyi misyon 
edinmiştir. Sektörümüzü geleceğe taşıma vizyonu ile hareket etmesi ve dönüşüme öncülük etme çabası 
derneğimizin güçlü yönleridir. 

Legrand Grup Türkiye olarak yaşamları iyileştirme misyonumuzun içinde müşterilerimizin yanı sıra tüm 
paydaşlarımız ve sektörümüz yer alıyor. Sektörümüzü geliştirerek dönüştürme vizyonunu benimseyen 
ETMD’nin girişimlerini de kurumsal üye olarak destekliyoruz. Bu çerçevede, dernekten beklentilerimizi ve 
birlikte yapabileceklerimizi detaylı olarak dile getirip bir yol haritası için baz oluşturduk. Ilerleyen süreçte 
her iki tarafında yararına olacak şekilde yeni paylaşımlar ve aktiviteler içerisinde olmayı hedefliyoruz.

ETMD’nin Bizden Haberler Dergisi’nin 100. sayısına ulaşması vesilesi ile bir kere daha, başta başkanımız 
Mustafa Cemaloğlu olmak üzere, tüm emeği geçen yönetim kuruluna tebriklerimizi iletiyoruz. Umarız 
önümüzdeki yıllarda hep birlikte sektörümüze değer katacağımız daha nice 100. sayıları birlikte kutlarız.

“
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Tüzel Üyeler

Emniyet & Güvenlik, Kalite ve Ekip çalışması konusunda şirket taahhütlerini Ayrıca Çevre & Iş Sağlığı ve Güven-
liği ile müşteri memnuniyeti konularının şirket içi uygulamalarına ve hedeflerine yönelik “Çevre & Iş Sağlığı ve 
Güvenliği Politikası” oluşturulmuştur.

Gün geçtikçe kıymetlenen enerji konusunda; her türlü teknolojiyi, bilimi etkili ve verimli kullanarak; tüketicinin, 
kurum ve kuruluşların kullanımına yönelik, yaratıcı ve verimli çözümler üretmek ve uygulamak hedefimizdir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve tanınan büyük projelere, uygulamalara imza atan, paydaşla-
rının memnuniyetini her şeyden üstte tutan yenilikçi ve yaratıcı bir kurum olmayı planlamaktayız.

Misyonumuz Enerji sektöründe daima güvenilmek, problemleri hızlı çözümleyerek koşulsuz müşteri memnuni-
yetini sağlamak, çözüm ortaklarıyla da bu anlayışla faaliyette bulunmak, sektörde çevre ve insanla dost, verimli 
ve kaliteli hizmet oluşturmaktır.
Vizyonumuz Enerji sektöründe elde ettiğimiz başarılarımızın sürekliliğini sağlamak, iş biter dostluk kalır anlayı-
şıyla oluşturduğumuz kurum kültürü ile; daima tercih edilen başarılı firmalar arasında yer almaktır.

LimaDEM Elektrik’te kalite, koşulsuz müşteri memnuniyetiyle şekillenen bir maratondur.

https://www.limadem.com.tr/

LS ELEKTRİK

LS Grup, Merkezi Güney Kore’de bulunan bir şirketler topluluğudur. Grup faaliyetlerine 1974 tarihinde LG Grup 
bünyesinde başlamıştır. Büyüyen iş hacmi neticesinde 2003 yılında LG’den ayrılarak bu tarihten beri LS Grup 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

LS Grup Elektrik, Hammadde ve Enerji konularında faaliyet göstermekte olup 48 yerleşkede 12.700* çalışanı ile 
faaliyet göstermektedir. Grup yıllık 23* Milyar Dolar büyüklüğünde bir satış hacmine sahiptir.

LS Elektrik, LS Grup bünyesinde ve Grup’un lokomotif şirketlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir.

Şirketin faaliyet alanları;

Elektrik : Elektrik Iletim ve Dağıtım Sistemleri ve Ürünleri,
Otomasyon : Scada, PLC, Pozisyon Kontrol, AC Frekans kontrol sistemleri ve ürünleri,
Raylı Sistem Altyapı Projeleri’ dir.

LS Elektrik, iştirakleri, fabrikaları, bayileri, Ar&Ge ve test merkezleri ile 77 ülkede 3500* personeli ile faaliyet 
göstermekte olup 2.1* Milyar dolar büyüklüğünde senelik bir satış hacmine sahiptir.

LS Elektrik aynı zamanda pek çok sosyal sorumluluk projesinde de gönüllü olarak faaliyette bulunmaktadır.
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Tüzel Üyeler

NAP TEKNOLOJİ

Sektördeki tecrübelerinin getirdiği güç ile 2009 kurulan NAP Teknoloji, ilkeli çalışma prensibi ile, kurulduğu 
günden bu yana faaliyetlerini her geçen gün büyüyerek sürdürmektedir. Müşteri odaklı çalışmayı kendine hedef 
edinmiş NAP Teknoloji, yapısal kablolama sektöründe imza attığı başarılı projelerin yanı sıra, sektöre hizmet 
etmek hedefiyle yola çıkan sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde de görev almaktadır.

Hizmetlerimiz

• Ağ, Sistem ve Entegrasyon
• Data Center
• Yapısal Kablolama

http://www.nap.com.tr/

NEOCOM

Neocom 2009 yılında uzun yılların tecrübesini ses ve network çözümlerinde birleştiren ekip tarafından kurulan 
bir bilişim şirketidir. Kurulduğu günden bu yana sektörde birçok önemli kablolama, ses ve network projesine 
imza atmış ve yaptığı her projeyi başarıyla tamamlamıştır. Çalıştığı üreticilere ait tüm sertifikaları tamamlayan 
Neocom, müşterilerine uçtan uca ses ve network çözümleri üreten ve onların memnuniyetine önem veren bir 
firmadır.

Teknolojinin öneminin her geçen gün hayatımıza etkisinin daha çok hissedildiği dünyamızda Neocom, her 

LS Elektrik – Türkiye

20 yılı aşkın süredir Türkiye’de bayileri kanalı ile faaliyet göstermekte olan LS Elektrik gelişen iş hacmi doğrul-
tusunda 2020 Haziran ayı içerisinde Türkiye’de kendi ofisini açmıştır.

Istanbul’da yer alan merkez ofisin faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirketin hali hazırda seri üretimin üretimini yaptığı ürünlerin, Türkiye ve komşu ülkelerde son kullanıcı ile sorun-
suz olarak buluşturulması aşamasında düzenleyici ve geliştirici bir tutum sergilemek.

Çeşitli iş modelleri ile Türkiye’nin üretim gücünü dünya pazarlarıyla buluşturulmasında aktif rol almak.

https://www.ls-electric.com/



ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R70

geçen gün kendini daha da geliştirerek ilerlemektedir. Istanbul, Ankara ve Bakü ofisleri ile ülkemizin dört bir 
yanında ve aynı zamanda yurt dışında birçok ülkede müşterilerine iletişim teknolojileri konusunda en güncel 
teknolojiyle destek olarak ses, data, network ve kablolama projelerini gerçekleştirmenin yanı sıra sistemlerin 7 
gün 24 saat kesintisiz teknik destek hizmetini sunmaktadır.

Yaptığı işler ile daima ön planda olmayı başarmış müşterilerinin memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan Neo-
com, gelişen son teknolojileri daima takip ederek, onların ihtiyaçlarını en güvenilir şekilde, en uygun şartlar ve 
en güncel teknoloji ile sunmayı amaçlamıştır.
Sunduğu her çözümde alanında en uzman çalışanları ile hizmet veren Neocom dünya bilişim teknolojilerinin 
önde gelen firmaları ile iş ortaklığını en etkili şekilde sürdürmeyi ilke edinmiştir. Neocom ’un uzman kadrosu 
üreticilerin vermiş olduğu tüm sertifikalara sahiptir.

Neocom ‘un etkin bir şekilde çalışmaya devam ettiği ve her geçen gün bağlarını daha sıkı hale getirdiği iş or-
takları AMP, APC, AXIS, Cisco, EMC, Estap, Fortinet, HCS, HP, Lande, NEC, Ruckus, Samsung, Vmware, Veeam 
gibi sektöründe en başarılı seçilmiş firmalardır.
Yapısal kablolama, Network, Telefon santrali, Call Center ve Data center yapıları, Server yedekleme ve sanallaş-
tırma, Storage, Firewall ve CCTV çözümleri sunan Neocom geniş bir yelpazade müşterilerine kusursuz hizmet 
sunmak için geniş kadrosu ile çalışmaktadır.
Önümüzde Neocom ailesini bekleyen birçok proje, hedef ve fikir var.

Kalite, teknik altyapı, güvenlik, hız, problem çözme yeteneği ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile sektörde 
önemli bir yere sahip olan Neocom; tüm eski, yeni ve potansiyel müşterileri ile kendini ve hizmetlerini daha iyi 
sunmayı ve onlarla mevcut iyi ilişkileri sürdürmeyi hedefler.

http://www.neocom.com.tr/

Tüzel Üyeler

ORGE ELEKTRİK

1965 yılından itibaren elektrik taahhüt sektöründe iş yapan Gündüz Ailesinin hakim ortaklığında faaliyet gös-
teren ORGE 1998 yılında kuruldu. Kuruluşunu izleyen dönemde sanayi tesisleri, fabrika binaları ve OSB’lerde 
görev alan ORGE takip eden dönemde, hızlanan konut yatırımlarını odak haline getirerek bugüne kadar 15 bin 
üzerinde konutun elektrik taahhüt işlerine imza attı. 2014 yılında kurulan Raylı Sistemler Departmanı’nca yü-
rütülen çalışmalar neticesinde bugün ülkemizin raylı sistemler alanında aranan elektrik taahhüt şirketi haline 
geldi. Başta Orta Gerilim, Alçak Gerilim ve Zayıf Akım Sistemleri olmak üzere elektrik müteahhitliğinin tüm 
disiplinlerinde anahtar teslim hizmet sunan ORGE, son dönemde raylı sistem projeleri ve bitiş öncelikli olarak 
adlandırılabilecek kamu yatırımları ile premium segment konut ve turizm yatırımlarında önemli görevler aldı. 
Kuruluşundan bugüne 5 milyon metrekareyi aşkın kapalı alanlı elektrik taahhüt işini eksiksiz ve zamanında tes-
lim eden ORGE payları 2012 yılında Borsa Istanbul’da halka arz oldu. Aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB) üyesi olan ORGE son dönemde ortalama 600 personel istihdam ediyor.

Kilometre Taşları

• 1998 – ORGE, Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz tarafından kuruldu
• 2010 – Kuruluştan itibaren 1,5 milyon metrekare kapalı alanlı elektrik taahhüt işi tamamlandı
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Tüzel Üyeler

PHOENIX CONTACT 

Günümüzde 17.000’in üzerinde uluslararası çalışanı ile küresel bir oyuncuya dönüşen Phoenix Contact’ın genel 
merkezi Blomberg Almanya’dadır. Phoenix Contact, 15 Alman ve 4 uluslararası şirketin yanı sıra dünya çapın-
da 55 satış distribütöründen oluşmaktadır. Uluslararası sahada 100’den fazla ülkede temsil edilmekte, dünya 
çapında yüksek üretim kapasitesine sahip, Türkiye dahil olmak üzere, 11 ülkedeki üretim faaliyetleri şirketin 
uluslararası üretim ağını oluşturmaktadır. Bu ağ, aynı üretim becerisiyle pazara yakınlığın ve esnekliğin dünya 
çapında garantisidir. Dünyanın neresinde olursa olsun Phoenix Contact müşterileri aynı kaliteye ulaşırlar.

Dünya çapındaki çözüm ortakları kendi ülkelerinde uzman Phoenix Contact personeline, Phoenix Contact böl-
gesel ofislerinden ulaşabilirler. Dünyanın her yerinde kendini evinde hissetmek ve kullanıcının dilini konuşmak, 
Phoenix Contact için müşteriye yakınlık anlamına gelir ki bu yakınlık çözüm ortaklarına mükemmel hizmeti 
garantiler.

Phoenix Contact Türkiye

Kuruluşu 1986 olan Phoenix Contact Türkiye’nin, merkezi Istanbul olmak üzere Ankara, Bursa, Izmir, Adana ve 
Kayseri’de bölge ofisleri ve ülke çapında geniş bayi ağı bulunmaktadır. Bu geniş dağıtım ağı sayesinde Phoenix 
Contact ürünlerine tüm yurtta hızlı ve kolay bir şekilde erişilmektedir. Phoenix Contact uzman kadrosu satış, 
teknik destek ve ürün onarımları, kurulum desteği, iş ve ürün geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı satış sonrası 
hizmetler konularında en hızlı ve en iyi hizmeti sağlayabilmektedir. Istanbul merkez deposundaki geniş stok 
imkanları ile binlerce ürün çeşidini derhal veya kısa sürede teslim edebilmektedir. Güçlü lojistik yapısı saye-
sinde, Almanya stoklu ürünler uçak kargo nakliyatı ile 1 ila 1,5 haftada, kamyon yüklemesi ile 3-4 hafta teslim 
edilebilmektedir.

Phoenix Contact endüstriyel kullanım için yenilikçi bir portföy sunar. Klasik klemensten yüksek koruma sınıflı 
makine konnektörlerine ve kablosuz ethernete geniş ürün yelpazesiyle Phoenix Contact müşterilerinin beklen-
tilerinin ötesinde yenilikler sunar. Phoenix Contact dijital dönüşüm sürecini, ürünler, sistemler ve çözümlerle 
destekler; ayrıca sayısız patent projesi, şirketin kendini geliştirme yönünden benzersiz olduğunu vurgulamakta-
dır. Üniversiteler ve bilimsel enstitülerle yakın iş birliği içinde çalışarak, e-mobilite ve dijitalleşme gibi geleceğin 
teknolojileri kullanışlı ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştürülmüştür.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr

• 2012 – ORGE paylarının Borsa Istanbul’da halka arzı gerçekleştirildi
• 2014 – Raylı Sistemler Departmanı kuruldu ve ilk metro projesine başlandı
• 2016 – ‘’Dünyanın En Iyi Rezidansı’’ ödüllü Quasar Istanbul Projesi tamamlandı
• 2017 – Kartal-Tavşantepe Metro Projesi tamamlandı. ORGE, bir metro projesinin tüm elektrik, sinyal, zayıf 

akım işlerini anahtar teslimi gerçekleştiren ilk Türk firması oldu
• 2018 – Ilk Hastane (PPP) Projesi – Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesine başlandı. Ödenmiş sermaye 

50.000.000 TL’ye çıkarıldı
• 2020 – Kuruluştan itibaren 5 milyon metrekare kapalı alanlı elektrik taahhüt işi tamamlandı
• 2021 – Ödenmiş sermaye 80.000.000 TL’ye çıkarıldı

https://www.orge.com.tr/
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Tüzel Üyeler

POLY CERT 

POLY CERT Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTI. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kap-
samındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Ak-
reditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili 
ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelen-
dirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

POLY CERT Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTI. 28.07.2017 tarihinde AB-0134-P akreditasyon numa-
rası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 22.11.2017 tarihinde YB-0105kodu 
ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav 
ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

VİZYONUMUZ:

POLY CERT olarak, TS EN ISO/IEC 17024, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz 
yönetmeliklere göre; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hiz-
metini sunmayı amaçlıyoruz.
MISYONUMUZ:

Kendini sürekli geliştiren bir anlayışla; tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda, adil, 
geçerli ve güvenilir yöntemler kullanarak sınav ve belgelendirme hizmeti vermektir.

https://www.polybelge.com/

PRYSMIAN GRUP

Prysmian Group, bugün 50’den fazla ülkedeki 104 fabrikası, 25 Ar-Ge Merkezi, 28 bin çalışanı ile yüksek tek-
noloji gerektiren pazarlara odaklı şekilde çalışmalarını sürdüren, dünya kablo sektöründe lider konumda olan 
global bir grup. 

140 yılı aşkın süre önce kurulan grubun 2021 yılı ilk 9 aylık verilerine göre toplam satışları 9,3 milyar Euro ola-
rak gerçekleşti. 2021 ilk 9 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4’lük büyüme gerçekleşti. Aynı 
dönemde Prysmian Group’un net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82,1 artarak 255 milyon 
Euro’ya ulaştı.

Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olarak 1964 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Prysmian Kablo, 
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Tüzel Üyeler

Türkiye enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe öncü konumda bulunuyor. Prysmian Group içinde 
aynı anda enerji ve telekomünikasyon kabloları üretimi yapabilen 16 tesisten biri olan Mudanya fabrikası, aynı 
zamanda grup bünyesindeki 25 Ar-Ge Merkezi’nden birine sahip. Bu durum Mudanya fabrikasını uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilecek kapasiteye taşıyor. Türk Prysmian Kablo aynı zamanda Prysmian Group’un ihra-
cat merkezi konumundadır. Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı 
kapsayan 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Türk Prysmian Kablo, dünya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olarak faaliyetlerini sürdürülebilirli-
ğin odağında “Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu doğrultusunda, 180 bin metrekare alan 
üzerinde kurulu olan 22 bin farklı çeşit kablo üretimi yapılan Mudanya fabrikasında gerçekleştiriyor. 

Türk Prysmian Kablo’nun ürün yelpazesinde, Prysmian ve Draka markaları ile 220 kV’a kadar olan tüm enerji 
kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları, demiryolu sinyalizas-
yon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar bulunuyor.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda, katma değeri yüksek, üstün nitelikli ürün ve çözümler üretiliyor. 
Şirket, aynı zamanda Türk kablo sektörünün “En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan” şirketi olarak TÜBITAK ve üniver-
sitelerle de birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Prysmian Group’un 25 Ar-Ge merkezinden biri Mudanya’da bulunuyor. Ar-Ge merkezi 5 bin metrekarelik bir 
alan üzerinde konumlanıyor. Bünyesinde; Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı, Yanma Test Laboratuvarı, Enerji 
Kabloları Test Laboratuvarı ve Telekom ve Fiber Kabloları Test Laboratuvarı’nın yanı sıra, Tasarım ve Inovasyon 
Ofisi ile Proses Tasarım ve Prototip Geliştirme Ofisi yer alıyor.

Verimli, etkin, üstün ve çevreye duyarlı ürün ve sistem çözümleri üzerinde çalışmalar yapan Türk Prysmian 
Kablo’nun bugüne kadar kablolarıyla enerji verdiği mega projeler arasında Istanbul Havalimanı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin birçok prestijli projesi 
bulunuyor. Türkiye’nin en uzun gökdeleni Skyland Istanbul, Türkiye’nin ilk özel sektör rafinerisi olan STAR Ra-
fineri, Avrupa’nın en iyi sağlık projesi seçilen Eskişehir Şehir Hastanesi, Bursa, Tekirdağ, Ankara Bilkent Şehir 
Hastaneleri, Avrupa’nın en büyük doğal ağır soda külü ve sodyum bikarbonat üreticisi olan Kazan Soda Elekt-
rik, yaklaşık 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Adayı olan Göbeklitepe ve “En Iyi Yüksek Katlı Mimari 
Konut Projesi” Türkiye ve Avrupa Birincisi olan Gaziantep Iconova gibi projeler de Türk Prysmian kablolarının 
kullanıldığı projelerden bazıları.

https://tr.prysmiangroup.com/

Emrah KEBAPÇI
Türk  Prysmian Kurumsal İletişim Direktörü

Türk kablo sektörüne öncülük eden bir firma olarak ETMD gibi sektöre katkı sağlayan büyük bir ailenin 
parçası olmak bizim için oldukça önemli. Sektörü ileriye taşıyacak bir platform olması bu üyeliğe karar 
vermemizdeki en büyük etkenlerden biri oldu.

Türk Prysmian Kablo, mesleki ve sektörel anlamda pazarın gelişimine katkı sağlama misyonunu da ta-
şıyor. Şirketimiz; kamuoyunun bilinçlendirilmesi, sektördeki mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gerek 
üretim gerek satış alanlarımda kalite ve katma değerli üretimin öne çıkarılması konusunda birçok STK ve 
dernek ile yakın iş birliği içinde çalışmalar yapıyor. ETMD’ nin de bu anlamda sektöre değerli ve önemli 
katkılar sağladığını düşünüyoruz. 

ETMD’nin özellikle mesleki ahlak, denetim, katma değerli üretim alanlarında mesleki paydaşlara sağladığı 
olanaklar, iletişim ve iş birliği imkanlarıyla önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz.

“Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:
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Tüzel Üyeler

SASEL

SASEL, Türkiye’nin en büyük inşaat gruplarından Yüksel Holding’in iştirak şirketi olup; proje, mühendislik, mü-
teahhitlik işleri üstlenmek üzere kurulmuş, sektörün en iyi bilinen Elektromekanik Taahhüt firmalarındandır.

SASEL, Idari – Ticari Binalar, Turizm Tesisleri, Sanayi Tesisleri, Sağlık Tesisleri ve Havaalanı Tesisleri için “Elekt-
romekanik Taahhüt Işleri” üstlenmektedir.

SASEL, Elektromekanik Taahhüt Sektöründe sunduğu dizayn, mühendislik, taahhüt hizmetleri yanında, kurmuş 
olduğu Elektrik Pano Fabrikası ve Kollektör Fabrikası ile imalata dönük tamamlayıcı girişimleriyle ve iş yaptığı 
yabancı ülkelerde açtığı şube ve yerel ofisleriyle kurumsallaşmasını sürdürmektedir.

https://www.sasel.com.tr/

ETMD  ·  B I Z D E N H A B E R L E R74
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Tüzel Üyeler

SCHNEIDER ELEKTRİK

Schneider Electric’in amacı, herkesi sahip olduğumuz enerji ve kaynakları en iyi şekilde kullanmaya teşvik ede-
rek tüm toplum için gelişim ve sürdürülebilirlik arasında bir köprü kurmaktır. Biz buna Life Is On diyoruz.

Misyonumuz, Sürdürülebilirlik ve Verimlilik konusunda dijital iş ortağınız olmaktır.

Yaşam döngüsünün tamamı boyunca evler, binalar, veri merkezleri, şebekeler ve endüstriler için dünyanın önde 
gelen işlem ve enerji teknolojileri entegrasyonları, ürünleri uç noktadan buluta bağlama, denetleme, yazılımlar 
ve hizmetler aracılığıyla, entegre şirket yönetimi sağlayarak dijital dönüşümü destekliyoruz.

Küresel şirketler arasında en yerel olan şirketiz. Anlamlı Bir Amaç, Kapsayıcı ve Güçlü Değerlerimiz etrafında 
kenetlenmiş iş ortaklığı ekosistemleri ve açık standartların destekliyicisiyiz.

www.se.com/tr

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri

Berna KELEŞ 
Schneider Elektrik Proje Geliştirme Müdürü

Schneider Electric olarak, global firma kimliğimiz ve 180 yılı aşkın tecrübemizle enerjinin güvenli, güvenilir, 
verimli ve çevreci bir şekilde yönetilmesinde aktif rol oynuyoruz. Endüstrileşme, şehirleşme ve dijital-
leşme trendlerine paralel olarak artan enerji ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla teknolojik çözümler 
geliştiriyoruz.

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirketimiz için Türkiye, stratejik bir öneme sahip.  1987 yılından bu 
yana hizmet verdiğimiz ülkemizde, iş dünyasının Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm çalışmalarını destekliyor, 
bu alandaki gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda üreten, öğreten ve fikirlerini uygulamaya geçiren 
değerli mühendisleri ve firmaları bir araya getiren Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği aracılığıyla, sek-
törün önde gelen paydaşlarıyla bir arada olmak ve tecrübelerimizi paylaşmak üzere ETMD’ nin saygın 
üyeleri arasına katıldık.  

ETMD, sektördeki paydaşları için yarattığı sürdürülebilir değerler ile yenilikçi, katma değeri yüksek ve gü-
venilir bir ortamın oluşturulması konusunda liderlik eden, insana ve çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla örnek 
bir kuruluştur. 

ETMD, mühendisleri, akademisyenleri ve sektöre hizmet eden tüm paydaşları bir araya getirmeyi hedef-
leyerek, başta sürdürülebilirlik alanında kapsayıcı, yenilikçi, bütünleşik ve paylaşımcı bir topluluk oluştur-
maya odaklanmıştır. Bu noktada, yaratmış olduğu sinerji ve yapıcı vizyonuyla yeni mühendis adaylarını da 
içine alarak, etki alanının her geçen gün daha çok arttığını görmek ve tecrübe etmek isteriz.

“
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SİGMA ELEKTRİK 

1993 yılında otomatik sigorta üretimi faaliyetleri ile sektöre giriş yapan SIGMA ELEKTRIK 2009 yılından beri 
ÜNLÜ GRUP bünyesinde Istanbul – Sancaktepe’deki modern fabrikasında 250’yi aşkın uzman kadrosu ile üre-
tim tesisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

SIGMA ELEKTRIK yerli üretimi ile hem Türkiye’ye hem de Dünya pazarlarına hizmet vermektedir. SIGMA ELEKT-
RIK uzman kadrosunun vermiş olduğu güç ile Türkiye’nin yedi bölgesindeki yaygın satış organizasyonu ve çö-
züm ortaklarıyla; Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya kıtalarındaki, 82 ülkede bulunan distribütörleri ile 
beraber Alçak Gerilim Şalt Ürünleri sektöründe; Devre Kesicileri, Otomatik Sigortalar, Akım Transformatörleri, 
Güç Kontaktörleri, Kaçak Akım Koruma Şalterleri, Sigortalı Yük Ayırıcıları ve NH Sigortalar başta olmak üzere 
çeşitli Alçak Gerilim Koruma, Kontrol ve Ölçü Cihazlarıyla hizmet vermektedir.

SIGMA ELEKTRIK başta TSE olmak üzere, ürünleri ile ilgili çeşitli kalite belgelerine sahip olup, uluslararası 
sertifikalardan ASTA’yı da alarak kalite belgelerini genişletmiştir. Bu belgelere ek olarak; SIGMA ELEKTRIK tüm 
iş süreçlerini ISO9000 kalite güvencesi altında gerçekleştirmektedir. SIGMA ELEKTRIK’in birinci önceliği kalite 
ve müşteri memnuniyetidir. Bundan dolayı, tüm girdi hammadde ürünleri ilk aşamadan itibaren fabrika bünye-
sinde bulunan ve son teknoloji test cihazlarını barındıran laboratuvarında, uluslararası standartlar göz önünde 
bulundurularak ilgili testlerden geçer not aldığı takdirde, üretime sevk edilmektedir. Yine aynı şekilde üretim sü-
reçlerinin tüm safhasını oluşturulan kalite kriterleri ile proses kontrolleri takip edilmekte ve son olarak yükleme 
öncesi ürünlerin kalite kontrolleri yapılarak müşteriye sevk edilmektedir.

SIGMA ELEKTRIK hem Türkiye’de hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir yapıda olması için ARGE, ÜRGE, 
Ürün Yönetimi, Pazarlama ve Marka Yönetimi alanlarında, müşteri odaklı faaliyetlerine devam etmektedir. Yur-
tiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarından aldıkları destek ile marka bilinirliğini, marka imajını, marka farkında-
lığını, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. SIGMA ELEKTRIK paydaşlarından aldığı bu güven, 
memnuniyet ve olumlu geri bildirimler ile fabrikasını sürekli büyütmekte, ürün çeşitliliğini arttırmaya devam 
etmektedir.

http://sigmaelektrik.com/

Tüzel Üyeler

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Merve GÜRHAN PAYDAŞ
Sigma Elektrik Pazarlama Müdürü

2000 yılında tüm bilgi ve birikimlerin, bu sektöre, meslektaşlara, gençlere, ilgililerine aktarılması adına 
kurulan bu değerli derneğin gelmiş olduğu nokta gerçekten gurur verici. Sektörümüzde fark yaratmak 
zordur, bilgiye dayalıdır. ETMD bu bağlamda bulunduğu konum, yapmış olduğu anlaşmalar, üyelikler ve 
donanım ile gücüne güç katarak fark yaratmayı başarmıştır.

ETMD, değerli ekibi ve paydaşlarından aldığı güç ile her dönem büyümeye devam ediyor. Bu ailenin bir 
parçası olduğumuz için mutlu ve gururluyuz.

Bu değerli sayınızda bizlere yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

“
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Tüzel Üyeler

SİNERJİ ELEKTRİK

Sinerji Elektrik, 1999 yılında Dudullu OSB Des Sanayi Sitesi’nde kuruldu. Ana faaliyetimiz 6300 A’e kadar alçak 
gerilim ADP panoları, MCC ve DCC panoları, kompanzasyon panoları, tali dağıtım panoları üretimi; mühendislik, 
devreye alma, sahada teknik servis hizmetleri; orta gerilim trafo ve hücre ile aydınlatma ve enerji otomasyonu-
dur. 

Schneider Electric Blokset ve Prisma Premier Plus Pano Partneri ve EcoXperti ve EAE Elektroteknik PanelMas-
ter Gold Pano Partneri olarak hastane, veri merkezi, otel öncelikli olmak üzere sanayi tesisi, alışveriş merkezi, 
ticaret merkezi, rezidans projelerinde pano mühendisliğinde öncü anlayışımızla çalışıyoruz. 

ISO, ITO, IMMIB Elektrik ve Elektronik Ihracatçıları Birliği üyesi firmamızda ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, 
ISO 45001 ISG Entegre Yönetim Sistemi ve TSE Covid 19 Güvenli Üretimi uygulanmaktadır. Sektörde 25. yılı-
mıza yaklaşırken 50 kişilik tam zamanlı kadromuzla, 3.000 m2 kapalı alanda  faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En 
yenilikçi yazılım ve uygulamalar ışığında sürekli müşteri konforunu gözetiyoruz. Müşterimiz mutluysa hepimiz 
mutluyuz.

http://www.sinerjielektrik.com.tr

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Sinem KANLIÇAY
Sinerji Elektrik

1988 senesinde ITÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü, 1991 senesinde ITÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı`nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan, 
Schneider Electric firmasında altı seneye yakın Projeler Koordinatörü görevini sürdüren kurucu ortak ve 
genel müdürümüz Elektrik Y. Müh. Ergun Kanlıçay, ETMD kurullarında, çalıştaylarında, geleneksel sektör 
buluşmalarında her fırsatta yer almaktadır. 

Yakın zamanda ETMD tüzel üyeliğine geçen Sinerji Elektrik’ de, derneğin sosyal faaliyetlerini; üniversite 
iş birlikleri, MYK, vb. birçok projesini; ETMD dergisini ve sosyal medya hesaplarını ilgiyle takip etmekte, iş 
yoğunluğunun izin verdiği ölçüde sponsorluk üstlenmekte, etkinliklere katılım sağlamaktadır.

“
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Tüzel Üyeler

TEKSAN

Sürekli gelişim ve inovasyon felsefesiyle insanlara ve çevreye kesintisiz enerji sağlamayı amaçlayan Teksan, 
dizel, doğalgazlı, biyogazlı jeneratör setleri, aydınlatma kuleleri, benzinli jeneratörler, kojenerasyon ve trijene-
rasyon çözümleri ile hibrit güç sistemlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre projelendirmekte ve kullanımlarına 
sunmaktadır.

Çeyrek asırı aşkın süredir, güçlü mühendislik alt yapısı ve tecrübesiyle, en zor koşullar altında bile yüksek per-
formansla çalışan kuruma özel ürünler üreten Teksan, dünya çapında inşaat, telekomünikasyon, veri merkezi, 
otel, alışveriş merkezi, residence projeleri, süpermarket zincirleri, spor tesisleri, madenler, hastaneler, araştırma 
merkezleri ve sanayi tesisleri gibi bir çok önemli uluslararası projeye kesintisiz güç çözümleri sağlamaktadır.

Kalitesi ve performansı dünyaca bilinen motor ve alternatör markalarının kullanıldığı, uluslararası kalite serti-
fikalarına sahip jeneratör setleri sayesinde projelerin farklı güç aralıklarındaki ihtiyaçlarını karşıladığı gibi Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki 10 bölge müdürlüğü ve 22 bayisi ile 7/24 hızlı satış sonrası teknik destek ve bakım 
hizmetlerini müşterileriyle buluşturmaktadır.

Sıradan bir jeneratör üreticisi olmanın çok ötesinde, kalite ve inovasyonda önde gelen bir mühendislik şirketi 
olan Teksan, sektörel tecrübesi, yenilikçi Ar-Ge bölümü ve deneyimli proje ekibinin sağladığı güçle 130’u aşkın 
ülkede, tüm segmentlerde kuruma özel, yüksek katma değerli çözümler sağlamaktadır.

Kesintisiz güce ihtiyacınız olduğu her zaman ve her yerde güvenilir çözüm ortağınız olan Teksan, kazandığı 
haklı itibarını daha da güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

https://www.teksan.com/

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Umut ÇETİN
TEKSAN Proje Mühendislik Şefi

Teksan olarak sektördeki paydaşlara ve karar vericilerin fikirlerini önemsiyoruz. Ürünün yaşam döngüsün-
de, müşteri deneyiminde önemli payları olduğunu düşünüyoruz. ETMD’ yi de sektörün paydaşları ile Tek-
san’ ı bir araya getiren önemli bir kurum olarak değerlendirdiğimiz için üyeliğin sektör ve Teksan açısından 
değerli olduğuna inanıyoruz.

ETMD’ nin Elektrik Tesisat Mühendislerinin lider kuruluşu olması, eğitime, gelişime ve standartlara verdiği 
önem.

ETMD, sektöre gerçekleştirdiği faaliyetler ile yön veren bir dernek. Teksan olarak bizim de katkılarımızla 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri daha da artırmasını beklemekteyiz.

“
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Tüzel Üyeler

WÖMNER GÜÇ KALİTESİ ÇÖZÜMLERİ

Istanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yerleşik Wömner Güç Kalitesi Çözümleri, güç kalitesi mühendisliği 
alanında faaliyet gösteriyor. 

Elektrik enerjisinin; şebeke bağlantısından tesislerdeki tüketimine kadar en ideal kullanımının mühendisliğini 
yapan Wömner, hataların önüne geçerek yanlış yatırımları önlüyor. Tesislerdeki elektriksel bileşenlerin ömrünü 
uzatıp; ani arızalar ile oluşan üretim kayıplarını da ortadan kaldırıyor.

36kV’a kadar kontaktörlü, tristörlü veya IGBT anahtarlamalı kompanzasyon çeşitlerini müşterilerimize sunmak-
tayız. Reaktif güç için detuned kompanzasyon panosu, akım harmoniği için AHF, gerilim harmoniği için gerilim 
harmoniği filtresi, supraharmonikler için rezonans filtresi ve gerilim olayları için transient filtre çözümlerimiz 
arasında.

Ayrıca elektrik enerjisinin kalitesini bozan; gerilim düşüş ve artışları, frekans değişimleri, harmonikler, sup-
raharmonikler, rezonans gibi sorunlara özel ölçüm ve analizler yapıyor, müşterilerimize raporluyoruz. Doğru 
çözümler ile transformatör, kablo, şalter, sürücü, motor, LED gibi elektriksel bileşenlerin ömrünü uzatıyoruz. Ani 
arızaların ve üretim kayıplarının oluşmasını engelliyoruz. Güç kalitesi sorunlarında dünya çapında faaliyet gös-
teren Almanya meşeiili PQP Gmbh’in (Power Quality Professional Gmbh) Türkiye temsilciliğini de yapmaktayız.

www.womner.com
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Tüzel Üyeler

YILKOMER

Yıldırımdan Korunma Merkezi temelleri 2010 Yılında Elektrik Mühendisi Serdar Aksoy tarafından atılmış ve gü-
nümüze kadar ülke genelinde binlerce tesisi yıldırım ve ani aşırı gerilim darbelerine karşı koruma altına almıştır. 
Ülkemiz açısından en stratejik projelerde yer alan Yılkomer’in ana uzmanlık alanı YILDIRIMDAN KORUNMA 
Sistemleri’ dir .Global partnerleri Raycap, Gromtor, Sertec, Erico ile Dünya’ da kendini kanıtlamış ürünler doğru 
mühendislikle birleştiren Yılkomer’ in tek hedefi yıldırım ve ani aşırı gerilim darbelere karşı kusursuz korumayı 
tasarlamak ve uygulamaktır. Tüm bilgi birikimini yıldırımdan korunma konusunda yapan ve en zorlu sahada ba-
şarılı koruma sağlayan Yılkomer her geçen gün artan yıldırım tehlikesine karşı müşterilerine en doğru çözümü 
sunmayı kendine ilke edinmiştir.

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksik-
likleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedefle-
mektedir. Yılkomer Müşterilerimize doğru teknik bilgi vererek, keşif, proje tasarımı ve uygulama ile bu bilgileri 
birleştiren bir merkez niteliğindedir. Özellikle alçak gerilim koruma ürünlerindeki uzmanlığı ile enerji panoların-
dan en hassas PLC sistemine kadar tesisinize zarar gelmesini engelleyerek yatırımlarınızı güvenilir bir şekilde 
yönetmenizi sağlamak ana amacımızdır.

Yıldırımdan Korunma Merkezi yıldırım ve aşırı gerilimden korunma sistemlerinde birçok uluslararası firmanın 
ürünlerini kullanmaktadır.

Dış Yıldırımlık Sistemleri

• Faraday Kafesi ve Teknik Hesaplamaları- Franklin Çubuğu Yöntemi Ve Teknik Hesaplamaları
• Yuvarlanan Küre Metodu
• Mesh Metodu 
• Gergi Teli Metodu 
• Izoleli Yıldırımdan Korunma Sistemleri –  Gromtor firmasının Türkiye Distribütörü’ dür
• Dış Yıldırımlık Sisteminin Kurulumu ve Malzeme Tanımları, Montajda Dikkat Edilmesi gereken unsurlar
• Aşırı Gerilim Koruma Üniteleri AG Parafudr Sistemleri (RAYCAP)

Yılkomer Raycap markasının Türkiye Distribütörüdür.Din Rail ve Strikesorb Teknolojili 2400 farklı ürün Yılkomer 
bünyesinde yer almaktadır.

Topraklama Sistemleri

Topraklama konusunda tasarım,uygulama ve ürün tedariği konusunda tüm çözümlere Yılkomer bünyesinde 
ulaşabilirsiniz.

Elektriksel Ölçüm, Analiz ve Raporlama

Uzman mühendis kadrosu ile topraklama konusunda yaşadığınız tüm sorunlara çözüm bulmaya odaklı ekibi ile 
ölçüm ve analiz konusunda Yılkome’den destek alabilirsiniz.

Yıldırım Engelleme Sistemi,Yıldırım Izleme Sistemi,Digital Yıldırım Takip Sistemleri ,Yıldırım Erken Uyarı Sistemi 
gibi daha birçok ürün Yılkomer bünyesinde yer almaktadır.
Unutmayın Yılkomer Değerlerinizi Korur!

https://www.yilkomer.com/
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Tüzel Üyeler

Derneğimiz hakkındaki düşünceleri:

Serdar AKSOY 
Yılkomer ( Yıldırımdan Korunma Merkezi )
Genel Koordinatör | Elektrik Yüksek Mühendisi l Raycap-Iskra Zascite Ülke Sorumlusu 

Elektrik Tesisat Mühendisliği Kurumsal yapısı ve sektörün ihtiyacı olan teknik birliktelik altyapısına sahip 
bir kuruluş. Yılkomer olarak sektörümüzde teknik doğruları savunacağımız bir çatı altında yer almak iste-
diğimiz için ETMD ‘ye üye olduk. Konusunda uzman mühendis ve firmalarla birlikte ülkemizde elektrik ve 
tesisat mühendisliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz

Özellikle sektörün fikirlerine kamu kurumlarına tüzel bir kimlikle savunabilecek yapıdaki ETMD hem ülke-
miz hem de sektör oyuncuları için doğruları savunarak ve önererek olumlu katkılar sağlamaktadır. Ayrı-
ca sektör oyuncularının bir çatı altında buluşması kurumsal bir kimlikle toplanması teknik doğruların ve 
standartlara uygun uygulamaların daha kolay denetlenmesi adına olumlu katkı sağlamaktadır. Fikirlerin 
özgürce paylaşıldığı ve bilgilerin birçok kişiye aktarılabileceği ortak bir nokta olarak görebiliriz derneği.

ETMD kamu ilişkileri, standartlara sunacağı katkılar ve sektör oyuncularına yönelik eğitim ve bilgi payla-
şımı konularında doğru konumlanmış bir kurum olarak dikkat çekmektedir. Sektörün gelişimi ve birçok 
meslektaşımızın bir çatı altında buluşabilmesi için daha fazla tanıtım faaliyetleri yürütmesi, üniversiteler-
de yer alması ve gençleri bünyesine katması oldukça önem arz etmektedir.

Son yıllardaki başarılı yönetim ve atılımların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğinden şüphemiz 
yoktur. Yılkomer olarak dernek çatısı altında uzmanlık alanlarımız olan Yıldırımdan Korunma,Topraklama, 
Eşpotansiyel Sistem, Alçak Gerilim Parafudr sistemleri konusunda destek sunmaya devam edeceğiz. Ba-
şarılı projelere birlikte imza atma temennisini taşıyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. 

Nice 100. sayılara...

“

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
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Il Temsilcilerimiz 

ETMD İL TEMSİLCİLERİMİZE 
DÜŞÜNCELERİNİ SORDUK
ETMD, ülkemizin hemen hemen her ilinde temsilcilikleriyle yapılanmaya 
ve gücünü arttırmaya devam ediyor. ANKARA’ da şubemiz açılıyor. Ha-
zırlıkları hızla devam eden yeni şubemiz ile ilgili gelişmeleri takip edebi-
leceksiniz…

Orkun ESTİK
ETMD Bursa Temsilcisi
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Icra Kurulu Üyesi

Uzun yıllardır ETMD’ nin ‘’Bursa Temsilciliği’’ni 
yapan ve başarılı çalışmalara imza atan Sn. 

Rıza Yıldırım’ın Bodrum’a yerleşmesi sonucu, ken-
disinin de referansıyla birlikte ‘’ETMD Bursa Bölge 
Temsilciliği’’ görevini devraldım ve üç yıldır sürdür-
mekteyim.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği siyaset üstü, 
mesleğin gelişimine adanmış sosyal bir sorumluluk 

projesidir. Bu kapsamda bizler, ilgili kurumları ile 
mesleğimiz adına görüşmeler yapmaktayız. Enerji 
verimliliği “çocukluktan başlar, öyle devam eder” 
düşüncesiyle, Efe ve Derya ile başlattığımız ener-
ji verimliliği projemizi Bursa’da da yaygınlaştırma 
çalışmalarına başladık. ‘’Efe ve Derya Projesi’’ne 
destek olmak adına, LIMAK ve GESIAD ile protokol-
ler imzalayarak birçok okul ve işyerinde küçüklerle 
birlikte büyüklere de; Enerjinin verimli kullanılması 
gerekliliğini anlattık. 

Güzel bir havada sosyal mesafemize dikkat ederek 
kahvaltı organize ettik ve kurum temsilcilerimiz-
le tanışma ve derneğimizi tanıtma fırsatı bulduk. 
Kamu kurumlarımızın çalışanlarıyla ilişkilerimizi 
güçlendirerek mesleğimiz ve meslektaşlarımız açı-
sından faydalar sağlamayı sürdürmekteyiz. Tüzel 
ve bireysel olarak Bursa’dan üye olan meslektaşla-
rımızın sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Bu çalışmalar ile birlikte ulusal çapta yönetmelikler 
ve standartların takibi ile meslektaşlarımıza ulaş-
tırılması, gerekli durumlarda ilgili bakanlıklarla iliş-
kiler kurarak uygulamaya yönelik eksikliklerinin gi-
derilmesi konularında da çalışmalar yürütülmesine 
katkı sağlıyorum.

Tüm faaliyetlerimizde bizlere destek veren; Yöne-
tim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve ETMD Üyeleri ile birlikte mesleğimiz için çalış-
maktan gurur duyuyorum.
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Il Temsilcilerimiz 

Ömer Ramazan TAŞKIN
ETMD Tekirdağ Temsilcisi,
ETMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Icra Kurulu Üyesi

2018 Yılında Ankara’da bir fuarda ETMD’ yi ta-
nıma fırsatım oldu. Daha sonrasında özellik-

le sosyal medya aracılığıyla ETMD’yi araştırmaya 
başladığımda meslek ve meslektaşları için doğru 
işler yapma gayretinde olan bir dernek olduğunu 
gördüm. Üye olmamın akabinde 2019 yılında bu 
güzide kuruluşun ikamet ettiğim Tekirdağ ilinde de 
faaliyet göstermesi için Tekirdağ Temsilciliğini aç-
tık.

2019 yılında dünyamızı etkisi altına alarak tüm 
sosyal hayatı olumsuz etkileyen Covid-19 hasta-
lığı sebebiyle Tekirdağ’daki kıymetli meslektaşla-
rımızla bir araya gelme fırsatı bulamadık. Pande-
minin etkisini azaltmasını fırsat bildiğimiz 2021 
yılında Tekirdağ’daki meslektaşlarımızla kahvaltı 
organizasyonu yaptık. Yönetim Kurulu Başkanımız 
ve üyelerinin de katılım sağladığı kahvaltıda yeni 
mezun genç meslektaşlarımız, mesleğe yıllarını 
vermiş üstadlarımız, EMO il temsilcimiz, kamu çalı-
şanı meslektaşlarımız ve sektörde değerli işler ya-
pan birçok meslektaşımızla buluştuk. Tekirdağ’da 
yıllardır bir araya gelememiş elektrik mühendisleri 
ETMD Tekirdağ Temsilciliği çatısı altında buluştu 
ve eğlenceli geçen kahvaltının ardından tekrar bu-
luşmak üzere ayrıldık. Maalesef pandeminin etki-
sini arttırması sonucunda toplu halde yapacağımız 
faaliyetleri bir süre daha askıya almak zorunda kal-
dık.

ETMD Tekirdağ Temsilciliği olarak ilk defa 2021-
2022 öğrenim yılında öğrenci kabul eden Namık 
Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü ziyaret ede-
rek dernek olarak öğrencilerin gelişimine katkı sağ-
layabileceğimiz konularla ilgili bölüm başkanımızla 
istişarelerde bulunduk.

ETMD meslek ve meslektaşlarımız için çalışmalar 
yapmakla birlikte toplum yararına faaliyetlerde yü-
rütmektedir. Dünyamızın gelecekte enerji krizi ya-
şayacağı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin buh-
ranlı yıllar geçireceği öngörülmektedir. Ülkemiz de 
gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olduğu için 
enerji krizi yaşaması öngörülmektedir. 

ETMD Bursa Şube buluşması
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Il Temsilcilerimiz 

ETMD Ankara Şube buluşması

ETMD Tekirdağ Şube buluşması

Enerji krizinin yaşanmaması için ithal enerjinin ülke-
mizdeki payı azaltılması gerekir fakat bunun yanın-
da enerji verimliliği konusunda çalışmalar olmazsa 
bir tarafımız eksik kalmış olacaktır. ETMD olarak 
geleceğimiz olan çocuklarımıza enerji verimliliği-
nin önemini anlatmak için “Efe ve Derya Projesi’ni 
hayata geçirdik. Tekirdağ ilimizdeki çocuklarımıza 
Efe ve Derya karakterlerimizle enerji verimliliğini 
anlatabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla gö-
rüşmeler yapmaktayız. 2022-2023 yılında Tekirdağ 

il genelindeki tüm çocuklarımıza enerji verimliliğini 
Efe ve Derya ile anlatmış olmayı hedefliyoruz.

Üyesi olmaktan onur duyduğum ETMD’nin apolitik, 
insan odaklı , toplum yararını gözeten, fen adamla-
rına hak ettiği değeri veren ve aydınlık bir gelecek 
için yapmış olduğu çalışmaları Tekirdağ Temsilci-
liğimiz vasıtasıyla şehrimize taşıyabilmenin mutlu-
luğudur bize kalan.
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Sektöre Katkılar

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
ETMD’NİN SEKTÖRE
KATKILARI
Kurulduğu günden itibaren derneğimiz sayısız yayınlar, etkinlikler, fuar ve 
konferanslar, paneller, seminerler ve sosyal aktiviteler ile sektöre katkıda 
bulunmuştur. Bazı çalışmalarımıza burada kısaca yer vermek istiyoruz.

ETMD Yayınları

2005 yılında Yapılarda Elektrik Tesisatı Şartnamesi 
(1 kV Altındaki Tesisler) hazırlandı.

2017 yılında Schneider Elektrik “Electrical Installa-
tion Guide” kitabı 1. Bölüm Türkçe olarak yayınlan-
dı. 2. Bölüm çalışmaları devam etmektedir.

Şartname ve Standart Taslak Desteği

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartname ve Türk Standartları Enstitüsü standart taslaklarına ilgili kurum-
ların talepleri ile yorum ve önerilerde bulunulmaktadır.

Gelen talepler üyelerimiz ile paylaşılmakta ve üyelerimizden aktarılan cevaplar ilgili kuruma gönderilmekte-
dir.

Kamu Çalıştay Katılımları

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine Ankara Şehir Hastanesi’nde 
düzenlenen “Sağlık Tesislerinde Yangından Korunma Çalıştayı”na katılım sağlandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü daveti ile “Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için 
Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı”na katılım sağlandı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Elektrikli Taşıt Araçlarının, Elektrik Dağıtım Sistemine Etkisinin 
Incelenmesi” paydaş görüş toplantısına katılım sağlandı.
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Sektöre Katkılar

WIN Fuarları

2000 ve 2001 yıllarında CNR tarafından düzenlenen Elektro fuarlarına verilen destekten sonra 2003 yılın-
dan itibaren ETMD, HFT tarafından düzenlenen WIN fuarları kapsamında yer alan Electrotech Fuarını her yıl 
panel, seminer ve sunumlar ile desteklemektedir.

2021 yılında tüzel üyelerimiz ile katıldığımız WIN fuarında standımız, yoğun ilgi gördü.

EMO Etkinlikleri

Elektrik Mühendisleri Odaları tarafından düzenlenen 
etkinliklere destek verilmektedir.

• EMO Izmir Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi
• EMO Antalya X. YEKSEM
• EMO Istanbul EEMKON
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Diğer Fuar ve Konferanslar

2017 yılından itibaren Istanbul ICCI fuarı, Istanbul Inşaat Konut, Antalya EIF  konferanslarında stant ve panel 
etkinlikleri ile katılım sağlanmaktadır.

Ödüller

ETMD Yılın En Başarılı Sektörel Derneği Seçildi.

ElektrikPort sitesi tarafından 2015 yılında üniversite ve sanayi kategorilerinde ‘’Yılın Enleri’’seçildi. 2 farklı 
kategoride toplam 13 disiplinde adaylar ElektrikPort takipçileri tarafından aday belirleme sürecinde site 
üzerinden açılan form ile belirlendi. Yaklaşık 3 hafta süren oylamada toplam 2264 kişi oy kullandı.

Inşaat ve Konut Konferansı

Inşaat ve Konut Konferansı

Yılkomer 2022BEST 2023

Sektöre Katkılar
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Çalıştay, Panel ve Seminerler

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne birçok çalıştay, panel ve seminer düzenledi. Diğer kurumların düzen-
ledikleri çalıştaylar, paneller ve seminerlere de katılım sağlayarak dopdolu bir 22 yıl geçirdi.

Yasalar Yönetmelikler Uygulayıcılar Masası Çalıştayı

Son Kullanıcı Masası Çalıştayı

Yatırım Finansmanı Masası Çalıştayı

MTMD Bursa Çalıştayı

Kontrol Mekanizması Masası Çalıştayı

Elektrik Tesisatında Denetim Çalıştayı

Uygulamacılar Masası Çalıştayı

MTMD Eskişehir Çalıştayı

Sektöre Katkılar
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Siemens - Simaris Yazılımları Semineri

ETMD - Tahsin Armağan Semineri Kerem Çilli -  Güneş Enerjisi Semineri

Testo Semineri Yılkomer Semineri

Sektöre Katkılar
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Sektöre Katkılar

Deneyimler Buluşmaları

Derneğimiz sektörün ileri gelen mensuplarını davet ederek deneyimlerinden tüm camianın faydalanması 
amacıyla deneyimler buluşmaları düzenlendi.

Katkılarından dolayı, Bülent CEDETAŞ, Hilmi ÖNEREN, Tahsin Yüksel ARMAĞAN, Yusuf Hikmet KAYA,
Ahmet Medih ERTAN, Mükremin ÇEPNİ, Feyzi KIRAÇ, Arnold HORNFELD, Cahit ATAY ve Erol CELEPSOY’a
çok teşekkür ederiz.

Erol Celepsoy

Mükremin Çepni

YTU Öğrencileri Cahit Atay

Feyzi Kıraç
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Sosyal Etkinlikler

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
ETMD’NİN SOSYAL 
ETKİNLİKLERİ
ETMD, 22 yıl boyunca sektöre heyecan katan, bir araya getiren çeşitli 
sosyal etkinler gerçekleştirdi.

Geleneksel ETMD Geceleri

7. ETMD Gecesi Sponsorları

12. ETMD Gecesi Plaket Töreni

11. ETMD Gecesi
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Sosyal Etkinlikler

ETMD Yaza Merhaba Kahvaltıları

ETMD Yaza Merhaba Aktivitesi (2017)

ETMD Yaza Merhaba Aktivitesi (2018)

ETMD Yaza Merhaba Aktivitesi (2019)

ETMD Yaza Merhaba Aktivitesi (2017)
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ETMD Futbol Ligi

Sosyal Etkinlikler
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ETMD Bowling Turnuvası 

Sosyal Etkinlikler
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Sponsorlar
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ANA SPONSOR: 

HANNOVER FAIRS TURKEY FUARCILIK

PLATİN SPONSOR:

ABB ELEKTRIK

BBM PANO

GÜMÜŞ SPONSOR:

ARTE TEKNOLOJI

KARDEŞ ELEKTRIK

SINERJI ELEKTRIK

ELEKTRA ELEKTRONIK

Sponsorlar

100. SAYI 
SPONSORLARI

Tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz.
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Tehlİkelİ

“Benim reklama ihtiyacım yok,
beni bilen biliyor” diyen...

D Ü

N



“Markam neden görünür
değil” diyor...

DAHA Tehlİkelİ

126.000+ 22.600+

/elektrikport

10.000+ 6.600+

b
u

g ü n

AYLIK
500.000 Ziyaretçisi

1.000.000 Sayfa Okunması ile




