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ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
AmaçKapsam
Madde 1  Bu Yönetmel埌�ğ埌�n amacı 3542 sayılı kanun 埌�le 3194 sayılı Kanun`un 5 埌�nc埌� maddes埌�ne eklenen fıkrada tanımlanan fen
adamlarından elektr埌�k 埌�le 埌�lg埌�l埌� olanlarının yetk埌�, görev ve sorumluluklarını bel埌�rlemekted埌�r.
Dayanak
Madde 2  Bu Yönetmel埌�k 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44 üncü maddes埌�, 11 埌�nc埌� bend埌�n埌� değ埌�şt埌�ren 3542 sayılı Kanun`un 3 üncü maddes埌�
gereğ埌�nce düzenlenm埌�şt埌�r.
İKİNCİ BÖLÜM
Fen Adamlarının Gruplandırılması
Madde 3  Elektr埌�k 埌�le 埌�lg埌�l埌� fen adamları, gördükler埌� tekn埌�k veya meslek埌� öğren埌�m sev埌�yeler埌�ne göre aşağıdak埌� gruplara ayrılırlar;
1 埌�nc埌� Grup
En az 3 veya 4 yıl yüksek öğren埌�m görenler.
2 埌�nc埌� Grup
Enaz 2 yıllık yüksek tekn埌�k öğren埌�m görenler 埌�le ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl meslek埌� ve tekn埌�k öğren埌�m görenler.
3 üncü Grup
Enaz l埌�se deng埌� meslek埌� ve tekn埌�k öğren埌�m görenler, l埌�se mezunu olup b埌�r öğren埌�m yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı 埌�le
tamamlamış olanlar 埌�le 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek埌� Eğ埌�t埌�m埌� Kanununun öngördüğü eğ埌�t埌�m sonucu ustalık belges埌� alanlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektr埌�kle İlg埌�l埌� Fen Adamlarının Görev, Yetk埌� ve Sorumlulukları
Madde 4 – (Değ埌�ş埌�k:RG9/2/201228199)
Elektrࠀk ࠀle ࠀlgࠀlࠀ fen adamlarının görev, yetkࠀ ve sorumlulukları aşağıda belࠀrtࠀlmࠀştࠀr.
1 ࠀncࠀ Grup:
a) Elektrࠀk ࠀç tesࠀs projesࠀ müellࠀflࠀk ࠀşlerࠀ:
Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan bࠀnaların elektrࠀk ࠀç tesࠀs projesࠀ hazırlama,
b) Elektrࠀk ࠀç tesࠀs yapım ࠀşlerࠀ:
Denetࠀme yönelࠀk fennࠀ mesulࠀyet sorumluluğu elektrࠀk veya elektrࠀk ve elektronࠀk mühendࠀslerࠀnce veya Yapı Denetࠀm Kuruluşunun
denetçࠀ elektrࠀk veya elektrࠀk ve elektronࠀk mühendࠀslerࠀnce üstlenࠀlen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrࠀk ࠀç tesࠀslerࠀnࠀn
yapımı,
c) Muayene ve kabul ࠀşlerࠀ:
(b) bendࠀne uygun olarak kendࠀlerࠀ tarafından yapılan tesࠀslerࠀn muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü ࠀçࠀn gereklࠀ ࠀşlerࠀn tamamlanması,
d) İşletme ve bakım ࠀşlerࠀ:
Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (gerࠀlࠀmࠀ 36 kV’a kadar) olan tesࠀslerࠀn ࠀşletme, bakımı ve ölçü,
ࠀşlerࠀnde yetkࠀlࠀdࠀrler.
2 ncࠀ Grup:
a) Elektrࠀk ࠀç tesࠀs projesࠀ müellࠀflࠀk ࠀşlerࠀ:
Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan bࠀnaların elektrࠀk ࠀç tesࠀs projesࠀ hazırlama,
b) Elektrࠀk ࠀç tesࠀs yapım ࠀşlerࠀ:
Denetࠀme yönelࠀk fennࠀ mesulࠀyet sorumluluğu elektrࠀk veya elektrࠀk ve elektronࠀk mühendࠀslerࠀnce veya Yapı Denetࠀm Kuruluşunun
denetçࠀ elektrࠀk veya elektrࠀk ve elektronࠀk mühendࠀslerࠀnce üstlenࠀlen bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrࠀk ࠀç tesࠀslerࠀnࠀn
yapımı,
c) Muayene ve kabul ࠀşlerࠀ:
(b) bendࠀne uygun olarak kendࠀlerࠀ tarafından yapılan tesࠀslerࠀn muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü ࠀçࠀn gereklࠀ ࠀşlerࠀn tamamlanması,
d) İşletme ve bakım ࠀşlerࠀ:
Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (gerࠀlࠀmࠀ 36 kV’a kadar) olan tesࠀslerࠀn ࠀşletme, bakımı ve ölçü,
ࠀşlerࠀnde yetkࠀlࠀdࠀrler.
3 üncü Grup:
a) Elektrࠀk ࠀç tesࠀs projesࠀ müellࠀflࠀk ࠀşlerࠀ:
Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan bࠀnaların elektrࠀk ࠀç tesࠀs projesࠀ hazırlama,
b) Elektrࠀk ࠀç tesࠀs yapım ࠀşlerࠀ:
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Denetࠀme yönelࠀk fennࠀ mesulࠀyet sorumluluğu elektrࠀk veya elektrࠀk ve elektronࠀk mühendࠀslerࠀnce veya Yapı Denetࠀm Kuruluşunun
denetçࠀ elektrࠀk veya elektrࠀk ve elektronࠀk mühendࠀslerࠀnce üstlenࠀlen bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt’a kadar elektrࠀk ࠀç tesࠀslerࠀnࠀn
yapımı,
c) Muayene ve kabul ࠀşlerࠀ:
(b) bendࠀne uygun olarak kendࠀlerࠀ tarafından yapılan tesࠀslerࠀn muayene, bağlantı ölçü ve kabulü ࠀçࠀn gereklࠀ ࠀşlerࠀn tamamlanması,
d) İşletme ve bakım ࠀşlerࠀ:
Bağlantı gücü 500 KW`a kadar (gerࠀlࠀmࠀ 36 kV’ a kadar) olan tesࠀslerࠀn ࠀşletme, bakımı ve ölçü,
ࠀşlerࠀnde yetkࠀlࠀdࠀrler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk Ceza ve Hükümler埌�
Sorumluluk
Madde 5  Fen adamları, 埌�lg埌�l埌� 埌�darelere karşı yönetmel埌�kte bel埌�rlenen yetk埌�ler埌�ne ve 埌�ht埌�sas ve 埌�şt埌�gal konularına göre, aldıkları 埌�şler埌�n
yürürlüktek埌� Kanununa, 埌�mar planına, yönetmel埌�ğe, ruhsat ve ek埌� projeler埌�ne, Türk Standartlarına, Tekn埌�k Şartnamelere, İş Güvenl埌�ğ埌� Tüzüğüne,
埌�lg埌�l埌� tüm mevzuat hükümler埌�ne, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından yükümlü ve sorumludurlar.
Fen adamları, tes埌�satın sağlamlığından, n埌�tel埌�kler埌�nden, usulsüzlük ve tekn埌�ğe aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan ayrıca
sorumludurlar.
Ceza
Madde 6  Bu Yönetmel埌�kte bel埌�rt埌�len fen adamlarının 5 埌�nc埌� maddede hükme bağlanan sorumlulukları yer埌�ne get埌�rmemeler埌� hal埌�nde veya
kend埌� kend埌� kusurları neden埌�yle, hasara, hatalı veya yanlış uygulamaya neden oldukları tesp埌�t ed埌�ld埌�ğ埌�nde kend埌�ler埌�ne yazılı uyarıda bulunulur.
Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun ceza hükümler埌� 埌�le Türk Ceza Kanunu`nun 埌�lg埌�l埌� hükümler埌�
uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş埌�tl埌� Hükümler
Bağlantı gücü
Madde 7  Bağlantı gücü, yetk埌�l埌� elektr埌�kç埌�ler埌�n yetk埌� sınırlarının bel埌�rlenmes埌�nde en öneml埌� faktör olup, abonen埌�n b埌�r şebeke veya şebeke
bölümüne bağlı elektr埌�kle çalışan tüm c埌�hazlarının toplam gücüdür.
Bağlantı gücü, aydınlatma ve kuvvet güçler埌�n埌�n toplamı olarak hesaplanır.
Yetk埌� sınırının bel埌�rlenmes埌�nde, elektr埌�k şebekes埌�nden beslenecek her yapının tamamının bağlantı gücü hesaplanır. Yapıda asansör varsa,
asansörün çekeceğ埌� güç, şebekeye bağlantı gücünden çıkartılarak yetk埌� sınırı bel埌�rlen埌�r.
Tes埌�s 埌�şler埌� komple b埌�r 埌�ş sayılır. Yetk埌� sınırının bel埌�rlenmes埌�nde her b埌�r yapının da埌�reler埌� ve bölümler埌� ayrı ayrı gözönüne alınarak ayrı 埌�ş
b埌�r埌�mler埌� olarak kabul ed埌�lemez.
Aydınlatma Gücü
Madde 8  Aydınlatma gücü, aydınlatılacak yer埌�n m2 s埌� (metre kares埌�) 埌�ç埌�n enaz 12 W. gözönüne alınarak hesaplanacak güçtür. 10 Amperden
daha küçük akımlı pr埌�zler埌�n güçler埌� bu değer埌�n 埌�ç埌�nded埌�r.
Aydınlatma Alanının Hesaplanmasında:
a) Yapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon, aydınlık ve antre dah埌�l) bulunan alanların toplamı esas alınır.
b) Bahçe aydınlatması g埌�b埌� çeş埌�tl埌� aydınlatma türler埌�nde bu alan, projes埌�nde bel埌�rt埌�len yüzey olarak göz önüne alınır.
Kuvvet Gücü
Madde 9  10 Amperden büyük her türlü b埌�r fazlı ve üç fazlı p埌�r埌�zler埌�n güçler埌� 埌�le kalor埌�fer, asansör, sıhh埌� tes埌�sler, sanay埌� tes埌�sler埌� ve d埌�ğer
bütün tes埌�slerde bulunan her türlü elektr埌�k aygıtlarının plakalarında yazılı güçlerd埌�r.
Asansör İşler埌� Sorumluluğu
Madde 10  Elektr埌�k tes埌�satçıları her türlü asansör tes埌�satı 埌�le 埌�lg埌�l埌� sorumluluğu yüklenemezler.
S埌�c埌�l
Madde 11 – (Değ埌�ş埌�k:RG9/2/201228199)
Bu Yönetmelࠀkte bahsࠀ geçen hࠀzmetlerde faalࠀyette bulunan veya bulunmak ࠀsteyen fen adamlarının kayıtları her ࠀş ࠀçࠀn ayrı olmak
üzere, yapılacak ࠀşࠀn bulunduğu alana göre Beledࠀye ve mücavࠀr alan sınırları ࠀçࠀnde beledࠀyelerࠀn, bu sınırların dışında ࠀl özel ࠀdarelerࠀnࠀn
kayıt bürolarınca tutulur.
Kayıt fࠀşlerࠀ yapının, yapı ruhsatı alınmasından, yapı kullanma ࠀzࠀn belgesࠀnࠀn alınmasına dek geçecek süreyࠀ, bu süre ࠀçࠀndekࠀ
faalࠀyetlerࠀn hepsࠀnࠀ ࠀçࠀne alır.
Yapım ࠀşlerࠀnࠀ yükümlenen fen adamlarının kayıtlarının tutulmasında, yapıda elektrࠀk ࠀle uygulamaların denetࠀmࠀne yönelࠀk olarak
elektrࠀk fennࠀ mesulࠀyetࠀnࠀ üstlenen mühendࠀsࠀn veya yapı denetࠀm kuruluşunun elektrࠀk denetçࠀ mühendࠀsࠀnࠀn kayıtla ࠀlgࠀlࠀ olarak bࠀldࠀreceğࠀ
görüş ve kanaatler esas alınır. Kayıtların bࠀrer kopyaları her yıl sonunda o ࠀlࠀn Çevre ve Şehࠀrcࠀlࠀk İl Müdürlüğüne ve fen adamının üyesࠀ
olduğu meslek odasına gönderࠀlࠀr.
Elektrࠀk ࠀle ࠀlgࠀlࠀ fen adamları, konusu ve kapsamı ࠀlgࠀlࠀ Bakanlıkların ve meslek odalarının görüşlerࠀ alınmak suretࠀyle Valࠀlࠀkçe
belࠀrlenen meslek ࠀçࠀ eğࠀtࠀme tabࠀ tutulur.
Madde 12  Bu Yönetmel埌�kte yer almayan konularda 4/11/1984 tar埌�h, 18565 sayılı Resm埌� Gazete`de yayınlanan Elektr埌�k İç Tes埌�sler埌�
Yönetmel埌�ğ埌� hükümler埌� geçerl埌�d埌�r.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 13  Bu Yönetmel埌�ğ埌�n yürürlüğe g埌�rmes埌� 埌�le, 8/8/1983 tar埌�h, 18129 sayılı Resm埌� Gazete`de yayınlanan Elektr埌�k Tes埌�satçıları
Hakkında Yönetmel埌�ğ埌�n 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nc埌� maddeler埌� yürürlükten kalkar.
ALTINCI BÖLÜM
Geç埌�c埌� Madde, Yürürlük, Yürütme
Geç埌�c埌� Madde  Bu yönetmel埌�ğ埌�n yürürlüğe g埌�rmes埌�nden öncek埌� mevzuata göre 埌�lg埌�l埌� 埌�dareye karşı mesuluyet deruhte etm埌�ş olan fen
adamları, bu 埌�şler埌�n mesul埌�yet埌�n埌� 埌�ş b埌�t埌�m埌�ne kadar devam ett埌�rmeye yetk埌�l埌�d埌�r.
Yürürlük
Madde 14  Bu Yönetmel埌�k Resm埌� Gazete`de yayınlandığı tar埌�hte yürürlüğe g埌�rer.
Yürütme
Madde 15  Bu Yönetmel埌�k hükümler埌�n埌� M埌�ll埌� Eğ埌�t埌�m Bakanı 埌�le Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
Sayfa
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