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ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

Yönetmeliğe göre tadil veya satış işlemleri yapılmadan önce
üreticinin sorumlulukları ve tüketicinin hakları ile garanti
kapsamı dışında kalan kısımlar hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi ve onayının alınması gerekiyor. Yönetmelik,
motorlu araçların tadil yolu ile sade elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüştüren seri tadilat üreticisinin
güncel TS ISO 16949 veya TS EN ISO 9001 standardına
uygun kalite sistemine sahip olmasını da zorunlu kılıyor.
Ekonomik ömrünü doldurmuş veya başka nedenlerle hurda
olduğu saptanmış olan ve trafik kaydı silinen araçlara ise
tadilat yapılamıyor ve bu araçlar yeniden tescil edilemiyor.
Yönetmelikte 26 Haziran 2012 tarihinde yapılan değişiklikle
de “Tamamlanmamış Araç Tip Onay Belgesi bulunan bir
araç üzerinde, varyant ve versiyon seviyesinde yapılacak değişikliklerin, ancak bu araç için birinci seviyede Ulusal Tip
Onayını almış imalatçısı tarafından gerçekleştirilebileceği”
öngörüldü. Ayrıca elektrikli araç dönüşümünde aranacak
onaylar listesinde de değişiklik yapıldı.
Son yapılan değişikliklerle AİTM Yönetmeliği’ne göre
elektrikli araç dönüşümünde aranan onaylar Tablo 1’de
verilmiştir.

Şarj İstasyonlarına Yasal Altyapı
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 40. Maddesi’nde
8 Eylül 2013 tarihinde yapılan değişiklikle, elektrikli araç
şarj yerlerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı sağlandı.
Bu değişiklik ile elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj
edilmeleri için, ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü ile
otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde
elektrikli araç şarj yeri yapılabileceği öngörüldü.
Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği’nden (TEHAD) alınan bilgiye göre, 220V elektrik kaynağı olan her yer
teoride bir şarj istasyonu olabiliyor. Türkiye’de halen 1000’e
yakın şarj istasyonu olduğu iddia edilse de, bu istasyonların
AC veya DC olup olmadığı, hangi illerde bulundukları ya
da çalışıp çalışmadığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamıyor.
Ayrıca bazı istasyonların çalışmadığı ya da araçla girilmesi
mümkün olmayan yerlerde konumlandığına dikkat çekiliyor.
Bu nedenle Türkiye’de ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda
olan 300’e yakın şarj ünitesi bulunduğu belirtiliyor. Yarısına
yakını İstanbul’da olan bu şarj istasyonlarından 12’si İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş’nin (İSPARK) açık ve katlı
otoparklarda kurduğu istasyonlardan oluşuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN
YÖNETMELİK ÇALIŞMASI

E

lektrik Mühendisleri Odası tarafından Elektrikli Kara Araçları ve Bu Araçların Şarjlarına Dair Elektrik Mühendisliği
Hizmetleri Yönetmeliği hazırlandı. Bu Yönetmelik TMMOB Yönetim Kurulu’na 26 Haziran 2015 tarihinde gönderilmiş, ancak Makina Mühendisleri Odası’nın gerekçesiz itirazı nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu tarafından henüz Resmi
Gazete’ye gönderilememiştir.

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİKLİ KARA ARAÇLARI ve BU ARAÇLARIN ŞARJLARINA DAİR
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik enerjisi ile hareket eden kara araçları için gerekli elektrik enerjisini
araç üzerinde depolanmış tüketilebilen bir yakıt veya akü, kondansatör, jeneratör gibi elektrik enerjisi veya güç
depolama cihazından alan kara araçları ve bu araçların şarjları ile ilgili elektrik, elektrik-elektronik ve elektronik
mühendisliği hizmetlerinin tanımlanması ve bu hizmetleri yürütecek EM’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
ile bu hizmetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu yönetmelik gibi enerjisini elektrik enerjisi veya güç depolama cihazından alan kara araçları
ve bu araçların şarjları ile ilgili ilgili 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik
Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen hizmetleri üretecek
EM’lerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AG: Alçak Gerilimi,
b) Bakım Hizmetleri: EMO Bakım Hizmetleri Sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri,
c) Bakım Sorumlusu: Elektrikli araçların ve şarjlarının ilgili mevzuata göre bakım sorumluluğunu üstlenen
Oda tarafından belgelendirilmiş EM’yi,
d) Belge: Oda tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre düzenlenmiş belgeyi,
e) Elektrikli Araç: Hareket etmek için gerekli elektrik enerjisini araç üzerinde depolanmış tüketilebilen bir
yakıt veya akü, kondansatör, jeneratör gibi elektrik enerjisi veya güç depolama cihazından alan kara araçlarını,
f) EM: Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendislerini,
g) İşletme Sorumlusu: Araç dönüşüm tesisleri ile ticari olarak şarj istasyonu olarak işletilen yerlerdeki elektrik
mühendisliği hizmetini üstlenen EM’yi,
h) İşveren-Tüketici: Mühendislik hizmetlerini yaptıracak aracın mülkiyet ve/veya kullanım hakkı sahibi, veya
işin yüklenicisi gerçek ve tüzel kişileri,
i) MİSEM: Elektrik Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini,
j) Oda: Elektrik Mühendisleri Odasını,
k) Serbest Müşavir Mühendis (SMM): 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un verdiği
yetkiyle Elektrik Mühendisleri Odası SMM Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen elektrik, elektronik, elektrik
elektronik mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odası’na kayıt ve tescilini
yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi
hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik, elektronik, elektrik elektronik
mühendisleri ile yüksek mühendislerini,
l) Şarj: Elektrik enerjisi ile hareket eden elektrikli araçların akü, pil, kondansatör ve benzeri enerji depolayan
ekipmanları doldurmak üzere gerçekleştirilen kablolu veya kablosuz enerji dönüşümünü ve aktarımını,
m) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gözetilir:
a) Bu yönetmelik kapsamında yer alan elektrikli araçların ve şarjlarının elektrik mühendisliği hizmetleri Oda
tarafından belgelendirilmiş EM’ler tarafından yapılır.
b) Bu yönetmelik kapsamındaki hizmetleri üstlenecek EM’ler MİSEM tarafından düzenlenen meslek içi
eğitimlere katılırlar.
c) Bu Yönetmelikte tanımlanan hizmetlerin yürütülmesinde Oda; mevzuat ile belirlenen görev ve yetkilerini
kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlar, diğer yandan
üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur.
ç) İşletme sorumlusu, araç dönüşüm tesisi veya şarj tesisi ile ilgili mevzuata uygun olarak teçhiz edilmesi ve
işletilmesine nezaretle görevlidir.
d) İşletme sorumlusunun araç dönüşüm tesisi veya şarj tesisini ticari olarak işleten kuruluş bünyesinde istihdam edilmesi esastır. Ancak kuruluş bünyesinde gerekli özelliklere sahip EM’nin bulunmaması durumunda
anılan hizmet SMM belgesine sahip EM’ler tarafından Oda onaylı sözleşme ile gerçekleştirilir.
e) Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte yer alan işletme sorumluluğu ve bakım sorumluluğuna ilişkin güç,
sayı, kapasite, bölge ve benzeri konularda sınırlamayı belirler.
f) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EM yürürlükteki tüm mevzuat, şartname ve standartlar ile
Oda Yönetim Kurulu kararlarına uymak ve üretmiş olduğu mühendislik hizmetini Odanın mesleki denetimine sunmak zorundadır.
g) İşveren, işletme sorumlusu ve bakım sorumlusunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu
imalatların ya da hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, donanım ile ilgili bakım ve onarım işlerini yaptırmak, talep edilen güvenlik malzemelerini almak, işletme sorumlusunu görevin gerektirdiği ölçüde yetkili
kılmak, işletme sorumlusu ve bakım sorumlusunun talimatları ve uyarılarını dikkate alarak uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.
Hizmet alanları
MADDE 6– (1) Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi bulunan EM’nin, belgesinin niteliğine göre imzaya
yetkili ve sorumlu olduğu hizmet alanları aşağıda belirtilmiştir.
a) Etüd ve Yapılabilirlik Hizmetleri.
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b) Proje Hizmetleri;
1- Öneri Projesi: Genel olarak, hazırlanacak tasarımın, projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların
kabulü için zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesapları gösteren proje.
2- Ön Proje (avan proje): Aracın, hangi gereçlerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve
resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan proje.
3- Kesin Proje: Ön projede belirtilen tesis veya sistem gereçleri veya kabul edilmiş ilkelere uygun nitelikteki
ayrıntılı açıklama, şema, plan ve resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan teknik özellikler, hesap,
keşif (metraj listesi) ve şartnamelerden oluşan proje.
4- Uygulama Projesi: Tesisin veya sistemin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış kesin projesine ve imalatçı firmalara göre seçilen cihazların tip ve ölçüleri esas alınarak yüklenicisi tarafından hazırlanacak proje.
5- Röleve Projesi(Son Durum): Uygulama aşamasında, varsa yapılan değişikliklerin işlendiği tesis sahibi
veya yüklenici tarafından hazırlanacak, tesisin geçici kabule esas olan en son gerçekleşen durumunu gösteren proje.
6- Değişiklik Projesi (tadilat projesi): Tesisin veya sistemin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış kesin
projesine ve imalatçı firmalara göre seçilen cihazların tip ve ölçüleri esas alınarak yüklenicisi tarafından
hazırlanacak proje.
7- Detaylar: Kesin projede belirlenmiş tesisatlara ait özel imalatlarla ilgili prensip resimlerini içeren, tesis
elemanlarının birbirleri ile ilgisini etraflı bir şekilde anlatmak için plan, kesit, görünüş şeklinde hazırlanmış
ölçekli çizimler.
c) Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri.
ç) İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri.
d) Mesleki Kontrollük Hizmetleri: İlgili mevzuata göre tasarım ve proje denetim, ölçüm, test ve tesisat denetleme işidir.
e) Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri.
f) Devreye Alma, Kontrol ve Kabul Hizmetleri.
g) İşletme ve Bakım Hizmetleri: Elektrikli araçların ilgili mevzuata göre montaj/üretim sorumluluğunu üstlenen Oda tarafından belgelendirilmiş EM’yi,
ğ) Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri): Oda üyesinin, uzmanı olduğu konularda danışmanlık,
müşavirlik, proje yönetimi, yapılabilirlik, fizibilite çalışmaları, program hazırlığı, özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlığı, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, ihale dosyası hazırlanması, keşif, şartname
hazırlanması gibi hizmetlerdir.
h) Yapım Hizmetleri ve/veya Sorumluluğu: Her türlü elektrikli aracın meslek alanı ile ilgili yapım ve imalat
aşamalarında yürürlükteki mevzuat hükümlerine, fen, sanat ve iş güvenliği ve sağlık kurallarına uygun olarak
tesis edilmesinden, tamamlanmasından, sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüz ve tekniğe aykırı yapılmasından doğacak zararlardan sorumlu olarak yapılan hizmettir.
ı) Test ve Ölçüm Hizmetleri.
i) Teknik Dosya Hazırlama Hizmetleri.
j) Bilirkişilik ve Eksperlik Hizmetleri: Bilimsel, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni,
yerinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor
tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tespitinin yapılması hizmetleridir.
Hizmet bedelleri ve mesleki denetim
MADDE 7– (1) Elektrikli araçların dönüşümü, bakımı ve şarjına ilişkin mühendislik hizmetlerinin en az ücretlerinin belirlenmesi ve mesleki denetim uygulamaları, 9/12/2010 tarihli ve 27780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği
hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Özellik taşıyan sorunların çözümü
MADDE 8– (1) Bu Yönetmelikte tanımlanmayan ve karşılaşılabilecek diğer hususlar ve sorunlar Oda Yönetim
Kurulu kararı ile çözümlenir.
Yürürlük
MADDE 9– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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