
Binamızın yapımı için gereken araziyle ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Birliğimiz arasında,

ÖN KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI!

Birlik adına Başkan Bora Karaçam konuya 
ilişkin yazılı açıklamasında “Birliğimizin gelişen 
yapısına uygun olarak Birlik üyelerimiz ile 
birlikte tüke�cilere yönelik genel ofis 
hizmetleri alanı ve tam donanımlı bir mesleki 

eği�m merkezi olarak tasarladığımız modern 
Birlik binamızın yapımı için gerekli olan 
arazinin ön kira sözleşmesini bugün Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığında Sn. Bakan Hasan Taçoy 
ve Başbakan Sn. Ersin Tatar'ın ka�lımıyla 

imzalamış bulunuyoruz. Kısa süre içerisine 
projelendirme ve inşaat sa�asına geçmiş 
olacağız, katkı koyan herkese çok teşekkür 
ederiz.” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı toplantı salonunda 
gerçekleştirilen imza etkinliğine Birlik Başkanı Bora 
Karaçam ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 
heyet ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve 
Başbakan Ersin Tatar katıldı. 

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, üyeleri 
ve üye firma çalışanları için 1500 adet 
yıkanabilir koruyucu maske alımı yaparak 
üyelerine dağıttı. Covid-19 salgınının 
önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklanan  kurallara uyulması konusunda 
uyarıda bulundu.

1500 YIKANABİLİR MASKE

#RUTİNDENETİM ŞARTTIR. 
Syf. 4

İŞ BAŞVURULARINIZI 
BEKLİYORUZ! Syf. 4

KTEMB'de “ Söz Sizde” sloganıyla yapılan 
bölge toplantıları tamamlandı.

Sırasıyla Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen
 bölge toplantılarında üyelerin sorunları dinlenerek görüş ve öneriler paylaşıldı.  

Syf. 5

KTEMB'den “Güneş Enerji Sistemleri Kurulumları” ziyaretleri
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), “güneş enerji sistemlerinin 
kurulumlarıyla” ilgili  kurum ve kuruluşlara ziyaretler başlattı.

Syf. 6

KTEMB cep telefonu aplikasyonu
 hayata geçirildi

Syf. 4

KTEMB'den Levent Kantarcı'nın 
ölümüyle ilgili açıklama... Syf. 6

KTEMB Tanıtım Broşürü Syf. 12

Mesleki Eğitim Etkinlikleri
Syf. 15-16

SAYI: 5  - EKİM 2020

Syf. 4

https://www.facebook.com/hashtag/rutindenetim?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzk7vIa-eH_8BN68E6IBtUC9tD5tcPpjeJ6szJsI97HPquHWOoTISP_e_eVKswbcdS6GKa2wPds_Cv8SkBtFFjSElod8Vlaj2fD3WxUuJC9JBXQrG_HaueTF2rfYcUEGIzPJs6MN6nxoHYcmkcMW2P9nR081mOmQzDz5MhaVV6Nf3dBcJ0I9GIGouYzJQxxysLGcJFpB7wH6H6lL1FLKdh1m7u7QhqS-j-K3fjvx_0KaSjGWqn290xnRNR9PqAmRg&__tn__=*NK-R




Bora Karaçam Başkanlığındaki KTEMB 

heye� Ali Murat Cellatoğlu Başkanlığında 

oluşturulan 46. dönem EMO Yöne�m 

Kurulunu ziyaret e�. 

KTEMB adına Başkan Bora Karaçam, 

Asbaşkan Halit Aygün, Faal Üye Vedat Faslı 

ve İdare Amiri Osman Asilzade ziyare�e yer 

alırken, EMO Yöne�m Kurulu adına Başkan 

Ali  Murat Cellatoğlu, Yazman Üner 

Kutalmış, Sayman Mehmet Toycan, Faal 

Üye Buğra Gazioğlu ve Faal Üye İbrahim 

Aysal ka�ldı.

Mesleki konularla ilgili görüş ve önerilerin 

paylaşıldığı EMO binasında gerçekleş�rilen 

toplan�da KTEMB'nin talebi üzerine teknik 

ko n u l a rd a  o r ta k  ça l ı ş m a  g r u p l a r ı 

oluşturulması konusunda görüş birliğine 

varıldı. 

Bora Karaçam Başkanlığında Asbaşkan Halit 

Aygün, Faal Üye Vedat Faslı ve Birlik üyesi 

Yıltan Palmer'den oluşan KTEMB heye� Kıb-

Tek Yöne�m Kuruluna ziyaret gerçekleş�rdi. 

Kıb-Tek adına Yöne�m Kurulu Başkanı Selim 

Gökbörü ile Yöne�m Kurulu üyeleri Yusuf 

Avcıoğlu, Coşkun Talihsiz ve Kıb-Tek Genel 

Müdürü Ahmet Dargın toplan�da hazır 

bulundu.

Ziyare�e KTEMB Başkanı Bora Karaçam Birlik 

üyelerinin talep ve önerilerini içeren dosyayı 

Kıb-Tek Yöne�m Kurulu Başkanı Selim 

Gökbörü'ye takdim e�. Sunulan dosyada 

KTEMB üyelerinin faaliyet alanları olan iç 

tesisat, alçak gerilim, orta gerilim ve güneş 

enerji sistemlerinin elektrik işleriyle 

ilgili tesisat kontrol kuralları kitapları 

hazırlanması, KTEMB üyelerinin 

tesisat kontrolleri için Kıb-Tek'e 

sunmakta oldukları dosyaların dijital 

olarak Kıb-Tek'e gönderilmesine, 

a rş i v l e n m e s i n e  v e  t ü ke � c i l e r 

tara�ndan takip edilmesine olanak 

s a ğ l aya ca k  o n - l i n e  b i r  s i s te m 

oluşturulması ve ortak teknik eği�m 

faaliyetleri düzenlenmesi konularında 

hazırlanan yazılı talepler ve KTEMB 

teknik komitelerince hazırlanan taslak 

çalışmalar yer aldı. Bu konularda çalışmak 

üzere teknik ortak komiteler kurulması 

önerildi. KTEMB'den yapılan açıklamada 

talep ve önerilerinin olumlu karşılandığı ve 

komitelerin kısa bir süre içerisinde kurularak 

çalışmalara başlayabileceği bildirildi.
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KTEMB Heyeti Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti!

Bora Karaçam Başkanlığındaki KTEMB heyeti EMO Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Bora Karaçam Başkanlığındaki Birlik Heye� 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'a 

nezaket ziyare�nde bulundu. Ekonomi ve 

Enerji Bakanlığındaki toplan� salonunda 

gerçekleş�rilen ziyare�e güncel mesleki 

konularla ilgili görüşlerin paylaşıldığı 

bildirildi.

KTEMB Heyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy'u ziyaret etti!

KTEMB Heyeti MTÖD Müdürü
Gülşen Hocanın'ı ziyaret etti!
Bora Karaçam Başkanlığındaki Birlik heye� 

Mesleki Teknik Öğre�m Dairesi Müdürü Gülşen 

Hocanın'a nezaket ziyare� gerçekleş�rdi.

Müdürlük görevine atanan Gülşen Hocanın'ı 

tebrik edip çalışmalarında başarılar dileyen 

Birlik Başkanı Karaçam, okullarla sektör 

arasındaki işbirliğinin ar�rılmasına yönelik 

olarak daire ile birlikte yapılan çalışmaların 

artarak devam edeceği vurguladı.
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#RUTİNDENETİM ŞARTTIR
Evet, tam 1 Kasım 2019 da böyle bir broşür hazırlayıp ta yayınladık. Bu 
basit ama dikkat edilmesi gereken ve haya�mıza aslında çok büyük 
önemi olan bir noktaya parmak basıp DİKKAT ÇEKMEK içindi. 
Neydi bu önem arz eden konu. 
İşte, tek kelime ile BAKIM VEYA DENETİM. Bu iki tek kelimelik 
cümlenin aslında insanın can ve mal güvenliğini çok ciddi derecede 
koruyacağının öneminden bahse�k. Risklerimizi, bakım ve 
dene�mler sayesinde en aza indirgemenin mümkün olduğundan 
bahse�k. Ve belki de sı�rlamak!!!!!!!!
Ne demiş�k!!!
Öncelikle halka açık alanlar DENETLENSİN. 
KİM DENETLESİN?
İlgili meslek gurupları ve TABİ Kİ İLGİLİ OTORİTE. 
GÜN GELDİ ÇATTI VE YÜREĞİMİZİ EZEN BİR OLAY YAŞANDI. 

H A S TA N E M İ Z ,  H E M  D E  E N  G E N İ Ş 
OLANAKLARA SAHİP OLAN HASTAHANEMİZİN 
BİR KISMINDA YANGIN ÇIKTI. BURADAN YOLA 
ÇIKARAK. Şunu belirtmek isteriz ki;
#RUTİNDENETİM ŞARTTIR. 
BAKIM ŞARTTIR. 
OKULLAR, hastaneler, park bahçeler, oteller, 
restoranlar ve buna benzer tüm tesisler, 
3 aylık veya 6 aylık ru�n dene�mlere tabi 
tutulmalıdır. HALKA AÇIK ALANLAR…
Can ve mal güvenliğini sağlamak için hep 
birlikte!!!!!
GEÇEN ZAMAN İŞARET EDİYOR Kİ, TESİSAT KONTROL CİDDİ VE 
ÖNEMLİ.

İŞ BAŞVURULARINIZI 
BEKLİYORUZ!
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri 
Birliğine kayıtlı üye firmalarda iş ve 
çalışma �rsa� yakalamak için ilgili 
formu doldurup imzaladıktan sonra 
bize ulaş�rınız. İş başvuru formunuz 
Birlik aracılığı ile üyelere 
ulaş�rılacak�r.

İŞ BAŞVURU FORMU 

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahitleri Birliği’ne kayıtlı üye firmalarda iş ve çalışma fırsatı yakalamak için 
formu doldurup Birliğe ulaştırınız. İş başvuru formunuz Birlik aracılığı ile üyelere ulaştırılacaktır. 

Başvuru   Tarihi : 

A. KİŞİSEL BİLGİLER 

Adınız  Doğum Yeriniz  

Soyadınız  Doğum Tarihiniz  

İkametgâh Adresiniz  

Telefon Numaranız Cep Telefonu: 

E-posta adresiniz                        @ 

B. EĞİTİM BİLGİLERİ

C. YABANCI DİL BİLGİSİ 

D. İŞ TECRÜBESİ (Sondan başa doğru) 

 

Firma/Kurum Adı Göreviniz Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Ayrılma Sebebi 

     

     

     

 
 

 

 

FOTOĞRAF 

Okul Adı Bölümü 
Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş 

Tarihi 
Mezuniyet 
Derecesi 

İlköğretim      
Lise      
Ön Lisans      
Lisans      

Dil 
Okuma Yazma Konuşma 

Orta İyi Çok iyi Orta İyi Çok iyi Orta İyi Çok iyi 

       1  - 
           2-
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E. YETKİ BELGELERİ (Varsa) 

Belge Adı Veren Kurum Verildiği Tarih 

F. KULLANABİLDİĞİ ELEKTRİKSEL EKİPMANLAR 

Ekipman Çok İyi İyi Orta Az 

Diğer: 

G.REFERANSLAR (Çalıştığınız Yerlerde Yönetici/Sorumlu/,Amir Pozisyonunda Olan Kişiler)

Adı, Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi Telefon Numarası 

H.ELEKTRİKSEL ALAN PROJESİ KAPSAMINDA KATILDIĞINIZ DERSLERİ BELİRTİNİZ 
 

Başvurumun Birlik üyeleri ile paylaşılması ile onaylıyorum 

 
İMZA 

KTEMB İletişim Bilgileri 
Merkez Tel: 0392 223 93 45 
Merkez Fax: 0392 223 40 21 

Mağusa Ofis Tel: 0392 366 40 17 
Web: www.ktemb.org
facebook.com/ktemb 

KTEMB cep telefonu aplikasyonu hayata geçirildi
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'nin (KTEMB), 
dijital evrak transferi ve ödeme işlemleri için 
hazırladığı cep telefonu aplikasyonunun hayata 
geçirildiği, KTEMB ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 
arasında dijital evrak transferine başlandığı 
açıklandı.
Aplikasyonun kullanımıyla ilgili tanı�m videosuna 
birlik internet sitesindeki dijital kütüphaneden veya 
youtube üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birl iği'nin 
açıklamasına göre, dijital evrak transferi ve on-line 
ödeme işlemleri için üre�len ve tasarım ile test süreci 
tamamlanan KTEMB cep telefonu aplikasyonu hayata 
geçirildi.
“Hızlı Form” isimli KTEMB aplikasyonu ile özellikle 
Covid-19 şartlarında Kıb-Tek tara�ndan yapılan tesisat 
kontrol işlemleri için gereken belgeleri temin etmek 
için birlik üyelerinin ar�k ofislere gelmesine gerek 
kalmayacağı ve bu evrakların Kıb-Tek'e dijital olarak 
gönderileceği açıklandı.
Bir l ik  Başkanı  Bora Karaçam, konuyla  i lg i l i 
açıklamasında, “KTEMB ile KIB-TEK arasında dijital 
evrak transferi dönemi resmen başlamış oldu” dedi.
Karaçam'ın aplikasyonla ilgili detay verdiği açıklaması 
şöyle:
“Kıb-Tek tara�ndan tesisatlara elektrik akımı 

bağlanması aşamasında Birlik üyelerinin yap�ğı bina iç 
tesisat ve güneş enerji sistemleri elektrik işlerini Kıb-
Tek tesisat kontrolüne sunmak için oluşturdukları 
müracaat dosyasındaki KTEMB Tesisat Kontrol 
Müracaat Forumlarının cep telefonu aplikasyonu ile 
Birlik'ten temin edilmesine olanak sağlandı. Bu 
evraklar Bir l iğimiz tara�ndan Kıb-Tek Bölge 
Amirliklerindeki ilgili tesisat kontrol birimlerine dijital 
olarak gönderilmeye başlandı.
Böylece Covid-19 önlemlerinin aşamalı olarak 
kaldırılması sürecinde bir yandan bu işlemler için 
kişilerin dolaşmasına gerek kalmadı, zamandan 
tasarruf edildi ve kağıt isra� önlendi, uygulama 
dolayısıyla KTEMB ile Kıb-Tek arasında dijital evrak 
transferi dönemi de resmen başlamış oldu. Kapsamın 
daha  da  ge l i ş�r i lmes i  ve  B i r l i k  üye ler in in 
müşterilerinin dosyalarının durumunu internet 
üzerinden takip edebileceği  bir  mekanizma 
oluşturulması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıb-
Tek ile ile�şim içindeyiz. Aplikasyonun kullanımı ile 
ilgili tanı�m videosuna Birlik internet sitesindeki dijital 
kütüphaneden (h�ps://www.ktemb.org/KTEMB-
i n d i r m e . h t m l )  v e y a  y o u t u b e   ( h � p s : 
//www.youtube.com /watch? v=MQ50Kh82Zcw) 
üzerinden ulaşılabilir.”
TAK

1500 YIKANABİLİR MASKE
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, üyeleri ve 

üye firmaların çalışanları için 1500 adet yıkanabilir 

koruyucu maske alımı yap�ğını ve iş yerlerinin 

açılmasıyla bunların dağı�mına başlanacağını 

duyurdu.KTEMB Başkanı Bora Karaçam yap�ğı 

yazılı açıklamada, Covid-19 önlemlerinin kademeli 

olarak kaldırılması kapsamında 4 Mayıs Pazartesi 

günü Birlik üyelerinin iş yerlerini açacak olması 

nedeniyle elektrik sektöründe buna yönelik olarak 

hazırlıklara başladıklarını belir�.Bu süreçte 

temizlik ve hijyen kurallarına ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tara�ndan açıklanan iş 

yerlerinde ve inşaat alanlarındaki Covid-19'a karşı 

alınması gereken önlemlere uygun olarak 

faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Karaçam, 

“Birlik ofislerimizde de yeniden açılma için 

haz ı r l ı k la r ımız ı  tamamlad ık .  Baz ı  B i r l i k 

personelimiz uzaktan hizmet sağlayacak�r. Ayrıca 

mümkün olduğu kadar tüm işlemleri elektronik 

ortamda yapmak için alt yapımızı oluşturduk” 

dedi.Karaçam, en çok ih�yaç duyulan kişisel 

koruyucu malzemelerden birisinin maske 

olduğunu belirterek, Birlik üyeleri ve üye 

firmaların çalışanları için 1500 adet yıkanabilir 

koruyucu maske alımı yapıldığını, iş yerlerinin 

aç ı lmas ıy la  b i r l ikte  bunlar ın  dağ ı�mına 

başlanacağını söyledi. 

https://www.facebook.com/hashtag/rutindenetim?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzk7vIa-eH_8BN68E6IBtUC9tD5tcPpjeJ6szJsI97HPquHWOoTISP_e_eVKswbcdS6GKa2wPds_Cv8SkBtFFjSElod8Vlaj2fD3WxUuJC9JBXQrG_HaueTF2rfYcUEGIzPJs6MN6nxoHYcmkcMW2P9nR081mOmQzDz5MhaVV6Nf3dBcJ0I9GIGouYzJQxxysLGcJFpB7wH6H6lL1FLKdh1m7u7QhqS-j-K3fjvx_0KaSjGWqn290xnRNR9PqAmRg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rutindenetim?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzk7vIa-eH_8BN68E6IBtUC9tD5tcPpjeJ6szJsI97HPquHWOoTISP_e_eVKswbcdS6GKa2wPds_Cv8SkBtFFjSElod8Vlaj2fD3WxUuJC9JBXQrG_HaueTF2rfYcUEGIzPJs6MN6nxoHYcmkcMW2P9nR081mOmQzDz5MhaVV6Nf3dBcJ0I9GIGouYzJQxxysLGcJFpB7wH6H6lL1FLKdh1m7u7QhqS-j-K3fjvx_0KaSjGWqn290xnRNR9PqAmRg&__tn__=*NK-R
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KTEMB'de Söz Sizde!
Sırasıyla Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen bölge toplantılarında üyelerin sorunları dinlenerek görüş ve öneriler paylaşıldı.  

Girne Bölge Toplantısı Güzelyurt Bölge Toplantısı 

Girne Bölge Toplantısı

Bora Karaçam Başkanlığındaki 
KTEMB heye� Yunanistan Ulusal 
Elektrik Müteahhitleri Birliği'nin 
dave� üzerine A�na'da 
gerçekleşen geceye ka�ldı. Kıbrıs 
Rum Elektrik Müteahhitleri 
Birliği'nin yanı sıra geceye sektörle 
ilgili firmaların ve Yunanistan'da 
örgütlü çeşitli Dernek temsilcileri 
ile çok sayıda davetli ka�ldı.

Gecede misafir Birlik Başkanı 
olarak anı plake� takdim edilen ve 
KTEMB adına konuşma yapan Birlik 

Başkanı Bora Karaçam, Birlikler arasında geliş�rilen ilişkilerin önemini ve 
anlamını 
vurguladığı 
konuşmasında 
mesleki eği�m ve 
sosyal alanda 
başla�lan 
işbirliğinin daha da 
ileriye götürülmesi 
konusundaki dilek 
ve temennilerini 
ile�. Karaçam 

ayrıca dave�e 
bulunan 
Başkan Manolis 
Ka�alas'a 
teşekkürlerini 
ileterek Kıbrıs'a 
özgü koza işi 
süslerden 
hediye e�. 

Gecede ayrıca 
Kıbrıs Türk ve 
Rum heyetleri 
adına 
Yunanistan'da 
faaliyet gösteren bir hayır Kurumuna (Make a wish) ortak sembolik bağışta 
bulunuldu. 

Basında yayımlanan haberimizle ilgili bazı linkler:

h�ps://www.mhahaber.com/kibris/kibrs-turk-ve-rum-heyetleri-adina-hayir-
kurumuna-sembolik-bagis-yapildi-h82125.html

h�ps://www.kibrismanset.com/guncel/ktemb_heye�_yunanistan_elektrik_mu
teahhitleri_birligi_nin_balosuna_ka�ldi-h270456.html

h�ps://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n200137-ktemb-ve-
sehk-temsilcilerinden-olusan-kafile-a�nada-bir-dizi-te

KTEMB heyeti Yunanistan'da örgütlü elektrik müteahhitleri birliklerinin balosuna katıldı!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mhahaber.com%2Fkibris%2Fkibrs-turk-ve-rum-heyetleri-adina-hayir-kurumuna-sembolik-bagis-yapildi-h82125.html%3Ffbclid%3DIwAR1Oi6C5q3QlL0YJ4saL6xjG0aKKSDktE6cXHzaqCunDRAp1S0MgpeXhKXg&h=AT2PPE-E1QrZnJl9TUo3c89mifF7wgQUtc85Ck7fkv6QdkQy_r426E6nGgJ0KX7dhr29U3xqFDfD154LD4NT-2hU1HhNT2AmThXSV3X-AnjWN92eqzUwvcsxYomnaK67xBEy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07PlDJ332Zz09mOpe8Gxdjqdc8Ryiw7si7JRcrSi_cUCuRfVJDzoUD7UkfimFBWtYGeI8VvKh2omwefFz9FrZg8mi0pIO3T16xjob5i4mCNDaukv2ogc2ASlgsyeoloOYbq7bGnZNqV3RH_JTiT7ZDzJylsEPaLQq_XFhgIl_ARB0HxxoqxipSlzKpY8o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mhahaber.com%2Fkibris%2Fkibrs-turk-ve-rum-heyetleri-adina-hayir-kurumuna-sembolik-bagis-yapildi-h82125.html%3Ffbclid%3DIwAR1Oi6C5q3QlL0YJ4saL6xjG0aKKSDktE6cXHzaqCunDRAp1S0MgpeXhKXg&h=AT2PPE-E1QrZnJl9TUo3c89mifF7wgQUtc85Ck7fkv6QdkQy_r426E6nGgJ0KX7dhr29U3xqFDfD154LD4NT-2hU1HhNT2AmThXSV3X-AnjWN92eqzUwvcsxYomnaK67xBEy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07PlDJ332Zz09mOpe8Gxdjqdc8Ryiw7si7JRcrSi_cUCuRfVJDzoUD7UkfimFBWtYGeI8VvKh2omwefFz9FrZg8mi0pIO3T16xjob5i4mCNDaukv2ogc2ASlgsyeoloOYbq7bGnZNqV3RH_JTiT7ZDzJylsEPaLQq_XFhgIl_ARB0HxxoqxipSlzKpY8o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kibrismanset.com%2Fguncel%2Fktemb_heyeti_yunanistan_elektrik_muteahhitleri_birligi_nin_balosuna_katildi-h270456.html%3Ffbclid%3DIwAR3oG0ZaY421rLyQpfPfy4a6OI4Bbi-WfyieVIZAM640cZZSNeCzQq5iqRE&h=AT26-R--30fQpI4UjYiHjA6tRtqS-dymY4pyaRGo-3F8YXHo3C-3ElgTfgf5NJemOYtx3giBab-JzcDQSk47QIxWuMkwfbCTl26nnirtjP9sExjsYGSPNtMRCOHDW64UNSfK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07PlDJ332Zz09mOpe8Gxdjqdc8Ryiw7si7JRcrSi_cUCuRfVJDzoUD7UkfimFBWtYGeI8VvKh2omwefFz9FrZg8mi0pIO3T16xjob5i4mCNDaukv2ogc2ASlgsyeoloOYbq7bGnZNqV3RH_JTiT7ZDzJylsEPaLQq_XFhgIl_ARB0HxxoqxipSlzKpY8o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kibrismanset.com%2Fguncel%2Fktemb_heyeti_yunanistan_elektrik_muteahhitleri_birligi_nin_balosuna_katildi-h270456.html%3Ffbclid%3DIwAR3oG0ZaY421rLyQpfPfy4a6OI4Bbi-WfyieVIZAM640cZZSNeCzQq5iqRE&h=AT26-R--30fQpI4UjYiHjA6tRtqS-dymY4pyaRGo-3F8YXHo3C-3ElgTfgf5NJemOYtx3giBab-JzcDQSk47QIxWuMkwfbCTl26nnirtjP9sExjsYGSPNtMRCOHDW64UNSfK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07PlDJ332Zz09mOpe8Gxdjqdc8Ryiw7si7JRcrSi_cUCuRfVJDzoUD7UkfimFBWtYGeI8VvKh2omwefFz9FrZg8mi0pIO3T16xjob5i4mCNDaukv2ogc2ASlgsyeoloOYbq7bGnZNqV3RH_JTiT7ZDzJylsEPaLQq_XFhgIl_ARB0HxxoqxipSlzKpY8o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kibrispostasi.com%2Fc35-KIBRIS_HABERLERI%2Fn200137-ktemb-ve-sehk-temsilcilerinden-olusan-kafile-atinada-bir-dizi-te%3Ffbclid%3DIwAR2fAppVqj5SatnE0NOwBJB4lOp6zlUtYVv2kPNnuLrL8Srg-xNAN8y4XiE&h=AT3WhrdjlFSbS_MkdhQMSsWHqWjx08ijZcAPTXon8xpPRwLdk2T5-GyU4SIz0PfD7PzgQk5QSdD8_li4umoY3RQMpl1D7vVLb9kxxoJp9bDk0g740CMYpeFVgXazF2W6O41l&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07PlDJ332Zz09mOpe8Gxdjqdc8Ryiw7si7JRcrSi_cUCuRfVJDzoUD7UkfimFBWtYGeI8VvKh2omwefFz9FrZg8mi0pIO3T16xjob5i4mCNDaukv2ogc2ASlgsyeoloOYbq7bGnZNqV3RH_JTiT7ZDzJylsEPaLQq_XFhgIl_ARB0HxxoqxipSlzKpY8o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kibrispostasi.com%2Fc35-KIBRIS_HABERLERI%2Fn200137-ktemb-ve-sehk-temsilcilerinden-olusan-kafile-atinada-bir-dizi-te%3Ffbclid%3DIwAR2fAppVqj5SatnE0NOwBJB4lOp6zlUtYVv2kPNnuLrL8Srg-xNAN8y4XiE&h=AT3WhrdjlFSbS_MkdhQMSsWHqWjx08ijZcAPTXon8xpPRwLdk2T5-GyU4SIz0PfD7PzgQk5QSdD8_li4umoY3RQMpl1D7vVLb9kxxoJp9bDk0g740CMYpeFVgXazF2W6O41l&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT07PlDJ332Zz09mOpe8Gxdjqdc8Ryiw7si7JRcrSi_cUCuRfVJDzoUD7UkfimFBWtYGeI8VvKh2omwefFz9FrZg8mi0pIO3T16xjob5i4mCNDaukv2ogc2ASlgsyeoloOYbq7bGnZNqV3RH_JTiT7ZDzJylsEPaLQq_XFhgIl_ARB0HxxoqxipSlzKpY8o
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KTEMB Başkanı Bora Karaçam'ın verdiği bilgiye göre, KTEMB heye�, 
ziyaretler kapsamında Şehir Plancıları Odası,  İnşaat Mühendisleri Odası 
ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'yi ziyaret e�.
Karaçam, elektrik işleri birlik üyeleri tara�ndan yapılan ve son 
zamanlarda artan güneş enerji sistemleri kurulumlarının ele alındığı 
toplan�larda, özellikle ça�lara yerleş�rilen güneş panellerinin yara�ğı 
görüntü ve bunların oluşturduğu risklere dikka� çek�.
Karaçam, ayrıca yapılan kurulumlarda panellerin genellikle binaların 
ça�larına monte edildiğini ancak ça�nın kurulumu yapılacak panellerin 
yerleşimi için uygun olmaması nedeniyle üre�len çözümlerin görüntü 
kirliliğine neden olduğunu belir�. 

Bunun dışında panelleri yerleş�rmek için kurulan iskelet sistemlerinin 
bazı ça�larda 6 metre yüksekliğe kadar çıkarılması nedeniyle bunun olası 
şiddetli rüzgâr veya �r�na gibi bir doğa olayında uçarak ciddi bir can ve 
mal güvenliği riski oluşturabileceğine vurgu yap�.
Bu �p kurulumlarda panelleri taşıyıcı iskelet sistemi için sta�k 
hesaplamaların mutlak suretle yapılmasının ve kurulumların belirli 
kurallar çerçevesinde gerekli mercilerin izin ve dene�mine tabi olmasının 
önemine değinen Karaçam, ilgili odalarla birlikte hareket edilmesi 
konusunda görüş birliği sağlandığını da ifade e�.
Karaçam, bu konu hakkında çalışma başlatan Gönyeli Belediye Başkanı 
Ahmet Benli ile de konuya ilişkin yap�kları görüşmede, belediyenin bu 
konudaki çalışmalarına katkı koymak ve birliğin görüşlerini yapılacak 
teknik toplan�larda aktarmak istediklerini Belediye Başkanı Benli'ye 
aktardıklarını kayde�.
Karaçam, doğru akım üreten bu sistemlerin örneğin konutlarda kullanılan 
alterna�f akıma göre daha yüksek yangın riski taşıdığını belir�. ,
Karaçam, birlik üyelerinin bu sistemlerin elektriksel kurulumlarını 
yap�ktan sonra şebeke bağlı sistemlerde mahsuplaşma için Kıb-Tek 
kontrolüne sunduğunu, ancak bu kontrollerin EMO vizeli elektrik projesi 
üzerinden yapılmakta olduğundan elektrik haricinde taşıyıcı sistemlerle 
ilgili herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığını belir�.
Karaçam, dolayısıyla taşıyıcı sistemden kaynaklanacak herhangi bir 
çökme veya hareket sonucunda kabloların kısa devre olmasıyla yangına 
sebebiyet verebileceğini ifade e�.

KTEMB'den “Güneş Enerji Sistemleri Kurulumları” ziyaretleri
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 
(KTEMB), “güneş enerji sistemlerinin 
kurulumlarıyla” ilgili  kurum ve kuruluşlara 
ziyaretler başlattı.

KTEMB Yöne�m Kurulu, Levent Kantarcı'nın ölümüyle sonuçlanan iş 
kazası ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
KTEMB Yöne�m Kurulu, Levent Kantarcı'nın ölümüyle sonuçlanan iş 
kazası ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
KTEMB, yap�ğı açıklamada “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
ölüme sebep olma” suçlaması ile tutuklanan ve basında çıkan 
haberlerde “Elektrik Müteahhidi” olarak bahsedilen Hasan 
Özçelikhan'ın Birliğe üye olmadığını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
“Mağusa'da Büyük Sanayi Bölgesinde elektrik işleri yap�ğı esnada 
elektrik akımına kapılarak haya�nı kaybeden Levent Kantarcı'nın 
ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu olayla ilgili “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” 
suçlaması ile tutuklanan ve basında çıkan haberlerde “Elektrik 
Müteahhidi” olarak bahsedilen Hasan Özçelikhan'ın Birliğimize üye 
olmadığını, kendisinin DAÜ'de öğre�m görevlisi ve aynı zamanda bir 
üyemizin yanında yarı zamanlı “Teknisyen” olarak çalış�ğını Birlik 
kayıtlarımızdan tespit e�k.
Ayrıca yaşamını yi�ren Kantarcı'nın gerekli iş güvenliği önlemleri 

olmadan çalış�ğı esnada olayın meydana geldiğini öğrendik.
Yaşanan kazanın gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmış olsaydı ölümle 
sonuçlanmama ih�mali olduğunu düşünüyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

KTEMB'den Levent Kantarcı'nın ölümüyle ilgili açıklama
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Özel Röportaj Hakkı Özalın

Bize kendinizi tanı�r mısınız?

1955 yılında Güzelyurt'ta doğdum. İlkokulu Yenicami İlkoku ve Ortaokulu 
Le�oşa Bayraktar Ortaokulunda okudum. Yaşam zorlukları nedeniyle 
çalışmam gerek� ve ortaokul yıllarımda okulu bırakmak zorunda kaldım. 
Bu arada yaz ta�lleri ve boş zamanlarda yeğenlerim olan Hakkı ve Yılmaz 
Nasiboğlu'nun yanında elektrik işlerini öğrenmeye ve yapmaya başladım. 
Mesleğe bu şekilde girmiş oldum. Askerliğimi 1973-1976 yılları arasında 
yap�m, benim dönemimde askerlik 30 aydı. Bu dönemde izin zamanı yine 
elektrik işleri yapardık.

Meslekle ilgili anılarınız nelerdir? İlk neler yaşadınız?

Mesleğe a�ldığım dönemlerde 60'lı yılların ortalarıydı köylere elektrik yeni 
yeni verilmeye başlandı. Elektrik verilen köylere biz de gidip elektrik 
işlerini yapardık. Türklerin ve bazen de Rumların ailelerine elektrik işleri 
yapıyorduk. Şimdiki gibi çok araba olmadığı için ulaşım sorunu vardı ve 
köylerde işler bitene kadar orada kalıyorduk. Yeme içme işlerini ustalarımız 
öder ya da işini yap�ğımız evin sahibi bize yemek ikram ederdi. Ben işe ilk 
başladığımda tesisatlar sıva üstü yapılırdı. 60'lı yılların sonu ve 70'li yılların 
başında sıva al� demir boru işlerine başladık. Demir boru işlemek çok zordu. 
Plakaya çık�ğımda eğer güneşe kalırsak sıcak nedeniyle işimiz zor oluyordu. 
Bu nedenle plakaya güneş doğarken başlardık. Şimdiki gibi mesai kavramı 
diye bir şey yoktu. O dönemde günümüzdeki van �pi araçlar olmadığından 
boruları normal arabanın damına damlık koyup taşırdık. 

Eskiden tesisatlar nasıldı? Kendi işinizi ne zaman kurdununuz?

80'li yıllarda PVC boru işlemeye başladık, demir boruya göre işlemesi çok 
kolaydı ama bu kez de eskiye göre evlerdeki pointler artmaya başladı. 
Elektrikli cihazlarla birlikte bu sayı da çoğaldı. Eskiden her odaya 1 lamba ve 
salona 1 priz koyardım sonra 80'li yıllarda bu kez her odaya 1 priz ve 1 lamba 

koymaya başladık. Daha sonra telefon eklendi ve derken liste giderek uzadı. 
1987 yılına kadar Nasiboğulları'nın yanında çalışmaya devam e�m. Ustamız 
tesisat işlerini yapmayı bırakınca biz de beraber çalış�ğımız arkadaşlarla 
kendimiz iş alıp yapmaya başladık. Birlik kurulmuştu fakat o dönemde ak�f 
değildi. Bu yüzden biz de kendi işlerimizi kontrole sunuyorduk. İlkan Bozok 
ile ortak iş yapıyorduk. İkimiz de işe aynı yıllarda Nasiboğlunun yanında 
başlamış�k. Daha sonra ikimiz de ayrı ayrı iş yapmaya devam e�k. Ben MS 
hastalığına yakalandıktan sonra işi bırakmak zorunda kaldım. 

Birliğimizin faaliyetleriyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Emekli bir elektrikçi olarak Birliğinizin faaliyetlerini zaman zaman 
duyuyorum. Şimdiki elektrikçiler böyle bir Birliğe sahip oldukları için 
şanslılar.

Hem Türklerin hem de Rumların  elektrik işlerini yapıyorduk

Özel Röportaj Mustafa Racioğlu

Bize kendinizi tanı�r mısınız?

1934 yılında Le�oşa'da doğdum. Öğrenciyken Bandabuliya'nın yanında kahvede su 
dağı�rdım. Kahveci çıraklığı yapardım. Mal taşırdım, ırgatlık yapardım. Daha sonra 
ailemin kararıyla Mısır'a taşındık. Amcamın bakkal dükkânı vardı. Babam Mısır'da 
gümrükte çalışırdı. İlkokula 12 yaşında gi�m. Mısır'da dil sorunu vardı. İngilizce, 
Türkçe, Rumca bilirdim. 1952'de geri Kıbrıs'a geldik. Kaymaklı 'da otururduk. İtalyan 
okuluna girdim. 2 sene okuduk Niyazi Korkut, Fazıl Plümer ile birlikte. Polis olmak için 
başvurdum, olmadı. 18 yaşında Dublin'e gi�m. Abim ordaydı. Elektrikçiliğe 
İrlanda'da abimin oğlunun yanında başladım. Kıbrıs'a dönünce Mahmut Paşa'nın 
oraya taşındık. Londra'da Wireman belgesi aldım. Gelince Kamuran Hakverdi ile 
tanışıp elektrik işlerine başladım. 

Eski dönemlerdeki anılarınızı bizimle paylaşır mısınız?

İlk elektrik işini 1955'lerde Sinde'de yap�m. Kablolar topraksızdı o zaman, 1 lamba 1 
priz yapardık. Mustafa Çolak vardı, iş yapardı. Mühendis Fuat Sonuç (Eski Kıb-Tek 
md.)  vardı. Kablolar kurşun, borular demirdi. Hasan Depreli ve Ruso' dan Le�oşa'ya 
gelip malzeme alıp geri dönerdim. Ben köyde kalırdım evi yaparken, ev sahipleri bana 
yemek ge�rirdi. İşi bi�rip (İskele) Elektrik Dairesini arardım. Projeyi elde çizerdim. 
İnönü'de Elektrik Dairesi direkleri dikerdi, biz de işi yapardık. 1- 1.5 liraya işçilik 
alırdık. 5 Elektrikçi vardı. Özkan Aydınlı, Erden, Enver Avcan, Ersoy Pekri, Hakkı 
Nasiboğlu, Yılmaz Nasiboğlu, Halil Yavuz. Londra Pastanesi'nin üstünde ayda bir-iki 
toplanır konuşurduk. Güzel günlerdi. Elektrikçiler olarak Mühendis Kadri Fellahoğlu 
vardı. Okulları ve camileri para almadan beleşe yapardık köylerde. Aya taraflarında o 
bölgelerde işlerdik. İşe arabamla gider gelirdim. Fuat Elektrik Dairesinde mühendis�. 
Rum kontrolcü gelirdi. Türk'ün ilk Elektrik Dairesi Le�oşa Dünya sineması yanındaydı. 

İsmail Adiloğlu ile Kontrolcü Aymet Eğlenceli bölge mühendisiydi. Kazım vardı, 
malzemeler pahalıydı ( aletleri, boru bükme, boru açma) elektrikçiler paylaşırdık. 
Yap�ğımız tesisat kontrolden geçmezse 5-10 şilin cezası vardı. 1974'ten sonra Elektrik 
Dairesi Yetki Belgesini verirdi. (30-30, 50-50). Kanun değiş�, eski belgenin yerine 
başka belge verildi. Mahkemelerin köşesine yer aç�ydım. Malımı stoklardım. 
Vakıflarda gece gece bekçiliği de yap�m. Vakıfların elektrik işlerini de yapardım. 
Yağmurun al�nda element değiş�rdik. İş çok yoktu. Direklerin elektrik işlerini 
yapardık. Baf kapısında kablo çekerdik ha�alık 10 lira alırdık. Mandırez'de apartman 
yap�m. Stajyer olarak bazen öğrencileri hem çalış�rır hem iş öğre�rdim. 60 yaşında 
emekli oldum. Emekli olduktan sonra tamirat, tadilat, su motoru işleriyle uğraş�m. 

Yaptığımız tesisat kontrolden geçmezse 5-10 şilin cezası vardı



KİTAP SATIŞ FİYATI: 40TL
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ELEKTRİKSEL ALAN PROJESİ
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KTEMB ile UKÜ arasında eğitimde sektör-okul işbirliğine gidilmesi konusunda toplantı yapıldı!
KTEMB ile UKÜ arasında 
e ğ i � m d e  s e k t ö r - o k u l 
i ş b i r l i ğ i n e  g i d i l m e s i 
konusunda toplan� yapıldı. 
U K Ü  M ü h e n d i s l i k 
F a k ü l t e s i n d e 
gerçekleş�rilen toplan�ya 
K T E M B  B a ş k a n ı  B o r a 
K a r a ç a m ,  U K Ü  R e k t ö r 
Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet 
To yc a n ,  U KÜ  E l e k t r i k-

Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuşaf ve Proje 

Koordinatörü Birlik İdare Amiri Osman Asilzade ka�ldı. 

Eği�mde sektör-okul işbirliğinin öneminin vurgulandığı toplan�da, AB 
finansmanıyla KTEMB tara�ndan yürütülen Elektriksel Alan isimli eği�me 
dayalı is�hdam projesi kapsamındaki eği�mlere ilgili bölümlerde öğrenim 
gören UKÜ öğrencilerinin dâhil edilmesi ve stajlar konusu görüşüldü. 

Elektriksel Alan Projesi kapsamında bulunan ve elektrik sektöründe “akıllı 
binalar” olarak tabir edilen bilgisayar tabanlı yeni otomasyon teknikleri 
üzerine yapılacak eği�mlere ilgilenen öğrencilerin ka�lımının sağlanması ve 
elektrik bölümü öğrencilerinin Birlik üye firmalarında staj yapmalarına 
imkân sağlanması amacıyla ortak çalışmalar yapılması yönünde görüş birliği 
sağlandı.

“Geleceğe İlham Vermek” için önemli bir adım attık!
KTEMB ile UKÜ arasında eği�mde sektör-okul işbirliğine gidilmesi 
konusunda toplan� yapıldı. UKÜ Mühendislik Fakültesinde gerçekleş�rilen 
toplan�ya KTEMB Başkanı Bora Karaçam, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Mehmet Toycan, UKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Mehmet Kuşaf ve Proje Koordinatörü Birlik İdare Amiri Osman Asilzade 
ka�ldı. 

Eği�mde sektör-okul işbirliğinin öneminin vurgulandığı toplan�da, AB 
finansmanıyla KTEMB tara�ndan yürütülen Elektriksel Alan isimli eği�me 
dayalı is�hdam projesi kapsamındaki eği�mlere ilgili bölümlerde öğrenim 
gören UKÜ öğrencilerinin dâhil edilmesi ve stajlar konusu görüşüldü. 

Elektriksel Alan Projesi kapsamında bulunan ve elektrik sektöründe “akıllı 
binalar” olarak tabir edilen bilgisayar tabanlı yeni otomasyon teknikleri 

üzerine yapılacak eği�mlere ilgilenen öğrencilerin ka�lımının sağlanması ve elektrik bölümü öğrencilerinin Birlik üye firmalarında staj yapmalarına imkân 
sağlanması amacıyla ortak çalışmalar yapılması yönünde görüş birliği sağlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı YEK Kurulunu ziyaret ettik!
Güneş enerji sistemlerinin kurulumlarıyla ilgili olarak 
başla�ğımız çalışmalar kapsamında Şehir Plancıları Odası, 
İnşaat  Mühendis ler i  Odas ı  ve  Gönyel i  Be led iyes i 
ziyaretlerinden sonra Şahap Aşıkoğlu Başkanlığındaki YEK 
Kurulunu da ziyaret ederek görüşlerimizi aktardık. 

Birlik Başkanı Bora Karaçam, sistemlerin (AC/DC tüm bölümler) 
elektriksel tüm kurulumlarının KTEMB Yasası gereği Birlik 
üyeleri tara�ndan yapılmak zorunda olması ve teknik-hukuki 
tüm sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle bu konuda tüke�cilerin 
mağduriyet yaşamaması ve doğru bilgilendirilmesi adına 
müracaat aşamasında Kurulun işi yapacak olan firmanın 
KTEMB üyelik belgesini araması konusunda talepte bulundu. 

Gelinen aşamada kurulan bazı sistemlerin yara�ğı olumsuz 
görüntü ve can ve mal güvenliği bakımından oluşturduğu 
risklerin ele alındığı toplan�da bu sistemlerin kurulumlarıyla 
ilgili olan tüm Oda ve Birliklerin ve yerel yöne�mlerin işbirliği 
yaparak çalışması gerekliliği ortaya konmuştur.

Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Stajyerimiz Beyza Özdemir staj sürecine başladı!
Kıbrıs Türk Yöne�ciler Derneği ile Peace Players-Kıbrıs tara�ndan AB mali finansmanıyla 
yürütülen Geleceğe İlham Ver projesi aracılığıyla Birliğimize stajyer gönderildi.
Yöne�ci Asistanı pozisyonunda Temmuz-Ağustos 2020 aylarında Birliğimizde stajını 
geçirecek olan Beyza Özdemir “Burada staj yapacağım için oldukça mutluyum. Farklı iş 
alanlarından deneyim elde etmenin insanın en sevdiği işi bulmasına yardımcı olacağına 
inanıyorum. Buranın bana çok şey katacağını ve ileriki iş haya�m için çok yararlı olacağını 
düşünerek burayı seç�m” dedi.
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Geleneksel pikniğimiz yapıldı!
Taşkent Piknik alanında yapılan pikniğimiz bu yıl da 
üyelerimizin ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
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AB mali desteği ile Birliğimiz tara�ndan SEHK ile işbirliği 
içerisinde yürütülen projemizin ara raporu ile ilgili AB Proje 
Sorumlusu Linda Bernere ve Proje Uzmanı Nilay Ertuğalp 
bizleri sınıflarımızda ziyaret e�ler. KTEZO Eği�m Merkezi 
bünyesindeki sını�mızda gerçekleş�rilen toplan�ya Proje 
Koordinatörü Osman Asilzade ve Proje Asistanı Ahmet 
Dağbaşı ka�ldılar.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tara�ndan AB mali 
desteğiyleyürütülen ve piyasadaki kalifiye teknik eleman açığının kapa�lmasına 
yönelik olarak hazırlanan“Elektriksel Alan”isimli eği�m ve is�hdam projesi 
eği�mlerine devam edildiği bildirildi.Projenin 2019 yılı eği�m programında yer alan 
Kıb-Tek Orta Gerilim (O/G) şebeke uygulamalarına yönelik pra�k eği�mlerden ilki 
önceki akşam gerçekleş�rildi.

Kıb-Tek Elektrifikasyon Yetki Belgeli Birlik üyelerinin kadrolarındaki teknik personel 
ile dışarıdan eği�mlere kayıt yapankursiyerlerin ka�lımlarıyla gerçekleş�rilen eği�m 
KTEZO Eği�m Merkezinde proje için oluşturulan pra�k elektrik laboratuvarında 
yapıldı.

22 kV 3x95mm2 XLPE çelik zırhlı yer al� kablolarının Kıb-Tek kurallarına göre 
birbirine eklenmesine yönelik eği�m,Kıb-Tek'in uzman mühendis ve teknisyenleri 
tara�ndan uygulamalı olarak gösterildi. KTEMB'den yapılan açıklamaya göre Aralık 
ve Ocak aylarında gerçekleş�rilecek olan diğer eği�mlerde kablo başlığı yapımı ve 
O/G kesicilerle ile ilgili benzer pra�k uygulamalara devam edileceğive ser�fika 
almaya hak kazananlara KTEMB üye firmalarda iş olanakları sağlanacağı bildirildi.

KTEMB'den 'orta gerilim şebeke uygulamaları' eğitimi
KTEMB tarafından 'orta gerilim şebeke uygulamaları' konusunda pratik eğitim yapıldı.

Elektriksel Alan Projesi'nin tanıtımlarına SSEML'de devam edildi
KTEMB tara�ndan AB mali finansmanıyla yürütülen Elektriksel Alan Projesi ve 
Projenin 2. dönem eği�mleri ile ilgili tanı�m etkinliğine Sedat Simavi Endüstri ve 
Meslek Lisesi'nde devam edildi.

KTEMB tara�ndan AB mali finansmanıyla yürütülen Elektriksel Alan Projesi ve 
Projenin 2. dönem eği�mleri ile ilgili tanı�m etkinliğine Sedat Simavi Endüstri ve 
Meslek Lisesi'nde devam edildi.

30 ay süreli projenin geriye kalan 12 aylık 2. dönem eği�mleri kapsamında 
projenin tanı�mı ve Teknisyenlik Yetki Belgesi sınavına yönelik ücretsiz hazırlık 
eği�mlerine okul elektrik bölümü öğrencilerinin dâhil edilmesi amacıyla 
gerçekleşen etkinlikte öğrencilere proje faaliyetleri ve piyasanın ih�yaçları 
hakkında bilgiler aktarıldı.

KTEMB adına etkinliğe ka�lan Başkan Bora Karaçam, Proje Koordinatörü Osman 
Asilzade ve Proje 
Değerlendirme/Enerji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Mustafa İlkan, proje ve 
mesleki eği�mle ilgili 
bilgiler aktardılar ve 
öğrencilerin ve 
öğretmenlerin sorularını 
yanıtladılar.

Benzer bir etkinliğin önceki ha�a Güzelyurt Meslek Lisesi'nde yapıldığı ve 
elektrik/elektronik bölümü olan diğer meslek liselerinde de bu tür etkinliklerin yıl 
içerisinde yapılacağı bildirildi.



KTEMB tara�ndan yürütülen AB destekli Elektriksel Alan Projesi kapsamında Mesleki Teknik 

Öğre�m Dairesi ile birlikte yapılan organizasyonla Milli Eği�m Bakanlığına bağlı meslek 

liselerinin elektrik-elektronik bölümü öğretmenlerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile 

Elektrik Tesisat Yönetmeliği semineri düzenlendi.

EMO konferans salonunda gerçekleş�rilen seminere meslek liselerinde görevli 38 öğretmen 

ka�ldı. Seminer açılışında sırasıyla Proje Koordinatörü Osman Asilzade, Proje Değerlendirme-

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İlkan ve KTEMB Başkanı Bora Karaçam birer konuşma yap�lar. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sunum Kıb-Tek İSG Uzmanı Gürel Çelebi tara�ndan yapılırken, 

Tesisat Yönetmeliği sunumu ise EMO Müdürü Mustafa Özmert tara�ndan gerçekleş�rildi. 

KTEMB tara�ndan yapılan açıklamada projenin kapanış etkinliğinde seminere ka�lanlara 

ser�fika verileceği belir�ldi.

Asilzade “Bu proje ile sektör ve okullar arasında bir köprü oluşturuldu”

Açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Osman Asilzade yaklaşık bir yılı geride kalan 

projede teknik personel eği�mleri dışında öğrencilere bu bilgileri okullarında aktaracak 

eğitmenlere yönelik bu gibi seminerleri de proje kapsamında gerçekleş�rerek öğrencilerin 

piyasaya hazır bir şekilde çıkmalarını sağlamaya çalış�klarını belir�. Elektriksel Alan 

Projesinin piyasa ile üniversiteler, yüksekokullar ve meslek liseleri arasında bir köprü 

oluşturduğunu ifade ederek bu işbirliğini sürekli kılacak bir sistem oluşturulması gerek�ğini 

vurguladı.

İlkan “ Mesleki eği�mde gereken yönlendirme ve yasal düzenlemeler yapılmalı”

Proje Değerlendirme-Enerji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İlkan konuşmasında Birliğin yürü�üğü 

“Elektriksel Alan Eği�m ve Ser�fikasyon“ programının ülkemizde mesleki eği�m alanında bir 

ilk olduğuna vurgu yaparak çalışmaların başarısı için tüm tarafların çalış�ğına vurgu yap�. 

Ülkemizdeki ara eleman açığının aslında, ancak gereken yönlendirme ve yasal 

düzenlemelerin eksikliğinden dolayı orta eği�mde mesleki eği�m alan gençlerimizin 

yükseköğrenime geçerken çok farklı alanlara dağılmalarından dolayı bir potansiyel kaybı 

yaşandığına vurgu yapan İlkan, gerçek bir yönlendirme ile orta eği�mde mesleki eği�me 

başlayan gençlerin yükseköğrenimde de mesleki eği�m veren yüksekokullara 

yönlendirilmelerinin ve ayrıca çalışma yasalarında meslek lisesi mezunları ve meslek 

yüksekokulu mezunlarının çalışma tablolarında barem ve basamak tanımlamalarının 

yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yap�. Ülkemizdeki eği�m süreçlerindeki geçişlerde 

bilgi ve beceriye dayalı bir yönlendirme sisteminin hayata geçirilmesi ve öğrencilere gereken 

önemin verilmesi gerek�ğini ifade eden İlkan ayrıca mesleki eği�mde ser�fikasyon 

uygulamasının önemine vurgu yapılması bu alanda başarının anahtarı olacak�r dedi.

Karaçam “ Piyasada yerel iş gücünü ağırlıklı olarak yeniden tesis etmek is�yoruz”

Birlik Başkanı Karaçam da konuşmasında elektrik sektöründe yaşanan teknik eleman 

sıkın�sına dikka� çekerek bu sorunu ortadan kaldırmak için öğretmenler ve ailelerle birlikte 

ortak adımlar a�lmasının önemine değindi. Milli Eği�m Bakanlığı ile KTEMB arasındaki 

protokol gereği meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Birlik üyeleri yanında ha�anın 

3 günü staj yap�klarını kaydeden Karaçam, mesleki eği�mde okul-sektör işbirliğinin öneminin 

bilinciyle bunu geliş�rmek için çalış�klarını ifade e�. Piyasanın dışa bağımlı bir halde 

olduğunu vurgulayan Karaçam Birlik üyelerinin birçoğunun teknik personel kadrolarında 

yabancı işçilerin sayısının daha fazla olduğunu ve piyasada yerel iş gücünü yeniden ağırlıklı 

olarak tesis etmek için gereken girişimlerin yapılmakta olduğunu da belir�. Karaçam Birlik 

olarak bu konunun üzerine gitmekte kararlı olduklarını ve başarılı olmak için gereken 

mücadelenin verileceğinin al�nı çizdi.
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Elektriksel Alan Projesi Güzelyurt Meslek Lisesi'nde tanıtıldı!
Elektriksel Alan Projesi Güzelyurt Meslek Lisesi'nde tanı�ldı!

Teknisyenlik Yetki Belgesi Sınavına hazırlık eği�mleri GML'de yapılacak.

KTEMB tara�ndan AB mali finansmanıyla yürütülen Elektriksel Alan 
Projesi ile ilgili tanı�m etkinliği Güzelyurt Meslek Lisesi elektrik 
bölümünde yapıldı.

30 ay süreli projenin geriye kalan 12 aylık 2. dönem eği�mleri kapsamında 
projenin tanı�mı ve Teknisyenlik Yetki Belgesi sınavına yönelik ücretsiz 
hazırlık eği�mlerine okul elektrik bölümü öğrencilerinin dâhil edilmesi 
amacıyla gerçekleşen etkinlikte öğrencilere proje faaliyetleri ve piyasanın 
ih�yaçları hakkında bilgiler aktarıldı. 

KTEMB adına etkinliğe ka�lan Başkan Bora Karaçam, Proje Koordinatörü Osman Asilzade ve 
Proje Değerlendirme/Enerji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İlkan, proje ve mesleki eği�mle ilgili 
bilgiler aktardılar ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Etkinlik açılışında sunum yapan Proje Koordinatörü Osman Asilzade öğrencilere proje ve 
hedefleri hakkında bilgiler aktardı. Asilzade Mayıs ayında yapılacak olan teknisyenlik yetki 
belgesi sınavlarına hazırlık için okul ders saatleri haricinde ek dersler düzenlenerek sınava 
ka�lacak öğrencilerin başarılı olması için gerekli çalışmaların bölüm öğretmenleriyle birlikte 
yapılacağını duyurdu.

Birlik Başkanı Bora Karaçam da öğrencilere hitaben yap�ğı konuşmada piyasada ciddi şekilde 
eksikliği hissedilen kalifiye teknik eleman sorununa çözüm üretebilmek adına meslek 
liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ayrı bir öneme sahip olduğunu belir� ve eği�mlere 
ka�larak teknik ve pra�k yönden kendisini geliş�ren kişilerin sektörde işinin garan� olduğunu 
ifade e�. Karaçam ayrıca proje kapsamında eği�m-ser�fika-iş sloganıyla yara�lan is�hdam 
olanakları sonucunda sonuçlar alınmaya başlamasından dolayı duyduğu memnuniye� dile 
ge�rdi.

Projenin Değerlendirme/Enerji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İlkan da mesleki eği�m ve 
ser�fikasyonun önemini vurguladığı konuşmasında öğrencilerin meslek haya�nda başarılı 
olabilmeleri için gerekli eği�m süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. İlkan 
ayrıca ar�k piyasada diplomanın yanında bir alanda uzmanlaşmış olan ser�fika sahibi kişilerin 
ön plana çık�klarını ve ücretsiz olarak verilen proje kapsamındaki eği�mlerle bu �rsa�n ilgililere 
sağlanmakta olduğunu belir�.

Etkinlik sonunda konuşan GML Müdür Muavini Rüstem Kal Elektriksel Alan Projesini yürüten 
KTEMB ile okul arasındaki ilişkinin sektör-okul işbirliğine iyi bir örnek olduğuna vurgu yaparak 
bunun yıllar içerisinde gelişmesinden dolayı duyduğu memnuniye� dile ge�rdi ve katkı 
koyanlara okul adına teşekkür olarak tarım bölümü tara�ndan üre�len ürünlerden hediye e�. 

KTEMB Elektriksel Alan Projesi kapsamında meslek liselerindeki elektrik-elektronik öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi!

Sahibi: KTEMB (a) Bora Karaçam - Yazı İşleri Sorumlusu: Osman Asilzade 
İletişim: 0392 223 93 45  web: www.ktemb.org
Sayfa Düzenlemesi- Baskı:  TipografArt Basım Yayın LTD: 0392 22 75 944 E-mail: tipografart@gmail.com 
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