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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Serbest Müşavir Mühendislik 
(SMM) Hizmetleri Yönetmeliği'nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 28.07.2017 tarihli ve 
30137 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Yayımlanan değişiklikle birlik-
te Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği'nde kapsam dışında tutu-
lan “elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin 
besleme ve cer hatları ile maden işlet-
melerindeki elektrik tesisleri” de 1 kV 

EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Üstü ve 1 kV Altı Tesisler kapsamına 
alınmış oldu. 

Bilindiği gibi, daha önce 1 kV Üstü 
ve 1 kV Altı Tesisler tanımının 1 kV 
Üstü Tesisler kısmı Elektrik Kuvvetli 
Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsa-
mındaki tesisler olarak tanımlanmış, 
dolayısı ile anılan yönetmeliğin kap-
samına girmeyen elektrikle işleyen 
taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları, 
maden işletmelerindeki elektrik tesis-
leri tanım gereği 1 kV Üstü ve 1 kV 
Altı Tesisler kapsamı dışında kalmış-
tı. Dolayısıyla, bu hizmetler EMO’dan 

verilen herhangi bir SMM belgesinin 
kapsamında yer almamaktaydı. 

Böylece, elektrikle işleyen taşıtlara 
ilişkin besleme ve cer hatları, maden 
işletmelerindeki elektrik tesislerinin 
de elektrik alanında EMO tarafından 
verilen Elektrik 1 kV Üstü ve 1kV Altı 
Tesisler SMM Belgesi kapsamında yer 
alması sağlanmış oldu.

Buna göre EMO tarafından verilen  
SMM belgeleri açısından, belge türü 
ve hizmet alanına göre aşağıdaki gibi 
düzenlenme yapılmış oldu.

1 kV Altı Tesisler : Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki tesisler 
ile asansör(*) tesisleri
1 kV Üstü Tesisler : Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsa-

mındaki tesisler ile elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hat-
ları, maden işletmelerindeki elektrik tesisleri
YEST : Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına Ait Mühendislik 

Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki tesislere ilişkin tüm hizmetler
YGTİS : Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği 

ile düzenlenmiş Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında-
ki tesislere ilişkin işletme ve bakım hizmetleri
YEK : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait 

Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yer alan tesis-
lere ilişkin tüm hizmetler
ASANSÖR : Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği 

kapsamında yer alan hizmetler
(*) Asansör ibaresi bu tanım içerisinde avan proje hizmeti nedeniyle yer al-

makta olup Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
ile yapılan son düzenleme ile bu tanım içerisinden çıkartılması gerekecektir.

ile asansör(*) tesisleri
1 kV Üstü Tesisler : Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsa-

mındaki tesisler ile elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hat-
ları, maden işletmelerindeki elektrik tesisleri
YEST : Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına Ait Mühendislik 

Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki tesislere ilişkin tüm hizmetler
YGTİS : Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği 

ile düzenlenmiş Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında-
ki tesislere ilişkin işletme ve bakım hizmetleri
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Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yer alan tesis-
lere ilişkin tüm hizmetler
ASANSÖR : Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği 

kapsamında yer alan hizmetler
(*) Asansör ibaresi bu tanım içerisinde avan proje hizmeti nedeniyle yer al-

makta olup Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
ile yapılan son düzenleme ile bu tanım içerisinden çıkartılması gerekecektir.


