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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

28 /03/2016

Sayı : Ant-EMO07-577
Konu : SMM Bilgi Formu hk.

Değerli SMM Meslektaşımız,

Şubemizin 12. Çalışma dönemi için oluşturulan komisyonlarımız göreve başlamışlardır. SMM Komisyonumuzun önerisi doğrultu-
sunda, şubemize kayıtlı SMM üyelerimizin hizmet üretimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 
konusunda  sizlerin katkı ve katılımları ile başarılı çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz.

Sizlerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek adına kişisel üye bilgilerinizi de güncelleyerek, yaşadığınız sorunları ve çözüm önerilerinizi 
18/04/2016 tarihine kadar 0242-237 6047 nolu faksa veya antalya@emo.org.tr adresine iletmenizi önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla.

                                                           
Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Eki: Bilgi formu (1 sayfa)
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

  13/05/2016

Sayı : Ant-Kur03-891
Konu : ……… adına tescil edilen asansörler hk.

T.C.
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MANAVGAT-ANTALYA

İlgi : 29.04.2016 tarih ve 26579266-754-1896-8344 sayılı yazınız.  

İlgi yazınızda, kurumunuzca tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör firması ve proje müellifi Elektrik Mühendisi bilgilerini 
yer almaktadır. Bu liste içerisinde yer alan Odamız üyesi ….. Oda sicil numaralı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi …………’ün 
2016 yılına ait SMM-BT belgeleri bulunmadığı, tespit edilmiştir. 

03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli yönetmelikte, odamız üyesi elektrik, elektrik-elektronik ve 
elektronik mühendislerinin serbest müşavir mühendislik kapsamındaki proje hazırlama dâhil tüm mühendislik hizmetlerini, geçerli 
bir SMM-BT belgesi bulunması halinde yapmaları, aksi halde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca mühendislik üretimlerinin kabul 
edilmemesi zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgili kanun ve yönetmeliklere göre aykırılığı açık olan bahsi geçen asansörlere ve konuya ilişkin gereğini bilgilerinize arz/rica 
ederiz. 

Saygılarımızla.

Çiğdem IŞIKYÜREK                           
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı 

EK : 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ekli Yönetmelik

Dağıtım :
Bilgi için : 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü
Antalya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
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  24/05/2016

Sayı : Ant-Kur03-957
Konu : Kamuda İSG Uygulamaları Semineri hk.

T.C.
ANTALYA VALİLİK MAKAMI’ NA
ANTALYA

4857 Sayılı İş Kanununun rnülga 81. rnaddesi kapsamında çalışanlar hariç, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için, 6331 sayılı kanunun 6.maddesinin (İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma 
zorunluluğu) yürürlüğe girme süresi 01.07.2016 olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda Elektrik Mühendisleri odası Antalya şubesi 
olarak iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekim]eri ve iş güvenliği çalışmalarından sorumlu idari personellere yönelik, Şube Seminer 
salonumuzda 01/06/2016 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında seminer vermeyi planlamaktayız.

Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Muratpaşa Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu 
Mehmet AKMEŞE tarafından verilecek olan seminerde, Kamu kurumlarında İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi, İş 
Sağlığı Güvenliği Profesyonellerinin çalışma planlarının oluşturulması ve taşeron çalıştıran kamu kurumlarının dikkat etmesi 
gereken konuları içerecek olup, 

Makamınızca uygun görüldüğü takdirde ilimizdeki ilgili kamu personellerine de bilgi verilmesi hususunda,

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

          22/10/2016

Sayı : Ant-EMO07-1675
Konu : AG Talep Gücü Hesaplaması ve AG Tesisat Kontrol hk.

Sayın SMM Üyemiz;

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Şube SMM Komisyonumuz arasında rutin olarak yürütülen ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz’ 
inde katıldığı görüşmeler neticesinde; AG proje tasarımı aşamasında hesaplanan kurulu güç-talep gücü hesaplamalarında 
farklılıkları gidermek amacı ile, serbest çalışan değerli SMM üyelerimize konu ile ilgili bazı hususları hatırlatma gereği duyulmuştur.  

Bu çerçevede eş zamanlılık katsayısı ve talep gücü hesaplamalarına örnek olması amacıyla ekli doküman hazırlanmış olup, 
bundan sonraki tasarımlarda da bu hesaplama yöntemi esas alınacaktır.

Yine Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda, AG Tesisat Kontrol aşamasında kullanılacak olan check-list 
tablosu da yazımız ekindedir. AG iç tesisat kontrol konusunda faaliyet gösteren meslektaşlarımızın bu tabloya göre ön kontrollerini 
yapmalarının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Gereğini bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek :  
1. Örnek eş zamanlılık katsayısı ve talep gücü hesaplamaları (4 sayfa)
2. AG Tesisat Kontrol check-list tablosu (1 sayfa)

DAĞITIM : 

Gereği için : SMM Üyeler
Bilgi için : Temsilcilikler
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

          17/11/2016

 
Sayı : Ant-DİĞ01-1800
Konu : AG Talep Gücü Hesaplaması hk.

YAPI DENETİM FİRMALARI
ANTALYA-BURDUR-ISPARTA

İlgi:  Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 21/10/2016 tarih ve 29753 sayılı yazısı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Şubemiz SMM Komisyonumuz arasında rutin olarak yürütülen ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz’ 
inde katıldığı görüşmeler neticesinde; AG proje tasarımı aşamasında hesaplanan kurulu güç-talep gücü hesaplamalarında 
farklılıkları gidermek amacıyla, yapı denetimi sektöründe faaliyet gösteren ilgililere konu ile ilgili bazı hususların hatırlatılması 
gereği duyulmuştur.  

Bu çerçevede eş zamanlılık katsayısı ve talep gücü hesaplamalarına örnek olması amacıyla ekli dokümanı bilgilerinize sunar, 
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek :  Örnek eş zamanlılık katsayısı ve talep gücü hesaplamaları (4 sayfa)

DAĞITIM : 

Gereği için: SMM Üyeler
Bilgi için    : Yapı Denetim Firmaları (Antalya-Burdur-Isparta)
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

        04/03/2017

Sayı : Ant-ODA01-312
Konu : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği hk.

TMMOB
ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ’NE
ANTALYA

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 06 Mart 2017 Pazartesi 
günü saat:18.00’da Şubemiz Seminer Salonunda Hasbiye GÜNATÇI tarafından “Hazzın Erkek Egemen Kurgusuna Karşı 
KENDİMİZİ Tanıyor Muyuz?” konulu anlatı gerçekleştirilecektir.

Anılan etkinliğin TMMOB Antalya İKK’ya bağlı kadın üyelere duyurulması ve etkinliğe katılım sağlanılması hususunda gereğini 
bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Yazman Üye
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

06/04/2017

Sayı : Ant-Kur03-494
Konu : Proje Müellifi ve Fenni Mesul hk.

T.C.
ALANYA BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ALANYA/ANTALYA 

İlgi: Elektrik Mühendisleri odası Alanya İlçe Temsilciliği’ne 21.03.2017 tarih ve 1002/6752 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla, yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi aşamasında proje müellifi veya fenni mesul olan 
mimar ve mühendislere imza aşamasında ulaşılamaması durumunda nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi istenmektedir. 

03 Nisan2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;“Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin” 57 nci madde 14 ncü fıkrası; “Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların 
ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına 
kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemede, proje müelliflerinin, bağlı bulundukları meslek kuruluşunca düzenlenmiş belge ile faaliyet 
yürütecekleri açıkça belirlenmiştir. Bu durum, can ve mal güvenliğini temin ve sağlıklı mühendislik üretimlerinin gerçekleştirilmesi 
ile yetkili mühendislerin tespit edilmesi, sicillerinin tutulması vb. gibi kamu düzenin sağlanması amacını içermektedir

Yine ayrıca, 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB EMO En Az Ücret ve 
Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin (j) ve (k) bentlerinde de;

“j) Bir hizmetin, sözleşmesini imza etmiş mühendis tarafından yapılıp bitirilmemesi halinde, bu sözleşmeye imza koyan mühendisin 
yazılı izni olmaksızın aynı iş başka bir mühendis tarafından yapılamaz. Ancak, bu durumun, mühendisin kendi kusurundan 
kaynaklandığına ilgili Oda birimi tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilk mühendisin izninin aranması konusunda Oda birimi 
yetkilidir.
 
k) Yapı projelerinde değişiklik projeleri kesin projeyi hazırlayanlar tarafından yapılır ve kesin proje sorumlusunun yazılı izni olmadan 
başka bir SMM tarafından değişiklik projesi hazırlanamaz. Kesin proje sorumlusunun SMM hizmeti yürütmemesi, vefat etmesi 
veya Oda kayıtlarındaki tebligat adresine ulaşılamaması durumunda değişiklik projesi başka bir SMM tarafından hazırlanabilir. 
Ancak anlaşmazlıklar durumunda Oda yetkilidir.” 

şeklinde ifade edilmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Kurumunuzun yetkisi dahilinde yapılan onay ve kabul işlemlerinde, işlem tarihinde proje müellifi üyelerimize 
ulaşılamaması durumunda, konuyla ilgili Odamızdan yazılı bilgi istenmesi ortaya çıkabilecek olumsuzluğu da önlemiş olacaktır. 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Bilgi için: EMO Alanya İlçe Temsilciliği
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

          24/07/2017

Sayı :  Ant-DİĞ06-1039
Konu : 14.06.2017 tarihli Asansör Tebliği hk.

TMMOB
MİMARLAR ODASI
ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
ANTALYA

Asansör Yönetmeliği kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara 
Dair Tebliğ” 14 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Asansörlere ilişkin trafik hesabı, avan ve uygulama projelerinin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin hükümlerin 
yer aldığı tebliğe göre; projeleri hazırlayacak olan yetkili mühendisler, yönetmelikte yer alan gereklerle bu gerekleri destekleyen 
ilgili standartları ve diğer mevzuatı esas alacak.
 
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz. 

Saygılarımızla,
                                       

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Eki : Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
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          04/08/2017

Sayı : Ant-EMO07-1086
Konu : SMM Üyelerin İş ve İşlemleri hk.

Sevgili SMM Meslektaşımız;

SMM üyelerimizin, bölgemizdeki dağıtım şirketleri nezdinde yürüttüğü iş ve işlemlerde kolaylaştırıcılığı ve uygulama birlikteliğini 
sağlamak amacıyla, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Şube SMM Komisyonumuz arasında rutin olarak yürütülen ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz’ inde katıldığı toplantılarda 01.09.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına karar verilen konular 
yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Bunun yanında, 01.06.2017 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım 
Yönetmeliği” son hali de yazımız ekinde bulunmaktadır.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından verilen eski bağlantı görüşlerinin 
bu yeni yönetmeliğin usul ve esaslarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, SMM üyelerimizin  Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin web sayfası üzerinden online olarak kullandıkları Enerji Talep 
Sistemi’nde (ETS) yaşanan sorunları şubemize  bildirmeleri  durumunda, gerekli görüşmelerin yapılıp en kısa sürede çözüm 
bulunabileceğini ifade etmek isteriz.

Gereğini bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek :  

1. Projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar (4 sayfa)
2. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DAĞITIM : 

Gereği için : SMM Üyeler
Bilgi için    : Temsilcilikler

MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

16/09/2017

Sayı : Ant-EMO07-1228
Konu : Enerji Odası ve Kablo Bacası hk.

Sevgili SMM Meslektaşımız;

Şubemiz ve Akdeniz EDAŞ işbirliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde  01.06.2017 tarihinde alınan kararları daha öncesinde 
sizlere iletmiştik. Alınan bu kararların  01.09.2017 tarihinden itibaren uygulamaya geçmesiyle birlikte, SMM üyelerimizden 
özellikle enerji odası yeri ve ölçüleri ile ilgili muhtelif sorular gelmektedir.

Bu konuda referans alınacak en önemli kaynak ekli dosyada sizlere yolladığımız, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 
tarafından Nisan 2006 tarihinde yayınlanan “Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına 
İlişkin Esasları”dır. Bu belgede kablo bacasından, sayaç panosunun, ölçülerine ve buna bağlı olarak  enerji odasının olması 
gereken ebatlarına kadar tüm ölçüler net bir şekilde açıklanmıştır.
Tek bloklu yapılarda enerji odası binanın giriş katında ve ortak alanda ayrılacak bir bölümde yapılmalı, binanın dışına yapılacak 
eklenti şeklindeki yapılar Akdeniz EDAŞ tarafından kabul edilmeyecektir.
SMM meslektaşlarımız tarafından üretilen projelerin kontrol ve denetiminde sorun yaşanmaması için bu uygulama 
esaslarının dikkate alınması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek :  

Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esasları
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

26.12.2017

Sayı : Ant-KUR02-1743
Konu : Topraklama Ölçümü hk.. 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
……………… MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA-ISPARTA-BURDUR

Odamız 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulan ve 1982 Anayasasına 135. Maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek kuruluşu olup, “Üyelerinin sicillerini tutmak, mesleğini ilgili yasa ve yönetmeliklere etik ve mesleki kurallara uygun 
olarak icra edip etmediğini ve üyelik vecibelerini yerine getirip getirmediğini izlemek” görev, yetki ve sorumlulukları arasında 
bulunmaktadır. Bu nedenle kurumunuzun yapacağı kontrol çalışmalarında yardımcı olmak da Odamızın görevleri arasındadır.

Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığınca 21/08/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin can ve mal güvenliğini sağlayacak 
şekilde kurulması, işletilmesi, denetlenmesine ilişkin hükümler belirlenmiştir.

Yönetmeliğin tesis aşamasında ve işletme dönemlerindeki muayene ölçme ve denetleme hususlarının açıklandığı EK- P 
bölümünde “ Topraklama Sistemlerinin Dokümantasyonu ve Denetim Ayrıntıları ” tanımlanmakta ve topraklamaya ilişkin ölçümlerin 
Elektrik Mühendisleri tarafından yapılacağı, ölçüm raporlarında ölçmeyi yapan elektrik mühendisinin ad-soyad, unvan ve Oda 
kayıt numarasının gösterileceği hüküm altına alınmıştır. 

Odamız tarafından yönetmelik yayımından itibaren talep eden üyelerimize konu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve 
yapılan sınav sonucunda başarılı olanlara “Yetkilendirme Belgesi” düzenlenmektedir. 

Topraklama ölçüm ve denetimleri sadece mühendisler eliyle yürütülebilir. Bu hizmetin yürütülmesinde mühendisin aşağıdaki 
koşulları sağlaması gerekir:

1. Ölçümü yapılan işyerinde tam zamanlı olarak çalışıyor olması ve tercihan Odamız tarafından verilen Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yetkilendirme Belgesi sahibi olması (Bu belgelerin üzerinde sahteciliği önlemek için barkod 
bulunmaktadır.) Ayrıca mühendisin imzaladığı raporda Oda sicil numarası da bulunmalıdır. Şüphe durumunda bu sicil 
numarası ile kişinin üyeliği sorgulanabilir. 

2. Ölçümü yapan mühendis o işyerinde tam zamanlı olarak çalışmıyorsa ölçüm yapılan yıl içinde geçerli olmak üzere 
verilen Elektrik alanında Serbest Müşavir Mühendis Belgesi sahibi olmalıdır. Tercihan Odamız tarafından verilen 
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yetkilendirme Belgesi sahibi olması gerekir. (Bu belgelerin üzerinde sahteciliği 
önlemek için barkod bulunmaktadır.) Ayrıca Mühendisin imzaladığı raporda Oda sicil numarası da bulunmalıdır. Şüphe 
durumunda bu sicil numarası ile kişinin üyeliği sorgulanabilinir. Yine SMM Belgelerinin üzerinde sahteciliği önlemek 
için barkod bulunmaktadır. Bu barkod numarası ile belgenin doğruluğu sorgulanabilir.)

3. Ölçüm Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılmış ise ölçüm raporunda, ölçümü yapan mühendislerin bilgileri 
açıkça yer almalıdır. 

Ancak bazı üyelerimizin Odamıza yaptığı başvurularda, topraklama ölçüm raporlarının yönetmeliğin yukarıda tanımlı maddesi 
hükümlerine aykırı olarak elektrik mühendisi olmayan fen adamları tarafından hazırlandığı ve konuyu bilemeyen işyeri sahipleri 
tarafından da bu raporların kabul edildiği belirtilmektedir. 

Sağlıklı bir topraklama tesisinin yapılması can mal güvenliği açısından ne kadar önemli ise, yıllar itibarıyla özelliğini kaybedebilecek 
olan bu tesislerin periyodik ölçümleri ile sonucunun değerlendirilmesinin de yetkili kişiler eliyle yapılması, kamu adına denetim 
yapan kurum ve kuruluşlarında denetimlerinde bu hususları araması ayrı bir önem taşımaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, ileride doğabilecek hukuki olumsuzlukların engellenmesi için ilgili İl/İlçe birimlerinizin talimatlandırılması 
hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Yazman Üye
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Sayı : Ant-KUR02-05
Konu : Fenni Mesul hk.. 

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA

Müdürlüğünüze bağlı Elmalı İlçe biriminiz başta olmak üzere bazı birimlerinizce, fen adamlarının Fenni Mesuliyet üstlenmelerine 
izin verildiği bilgisi edinilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik ile ilgili Fen adamlarının yetki, görev ve 
sorumlulukları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 09.02.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.Söz konusu yönetmelik incelendiğinde Elektrik Tesis işlemleri;

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik, elektrik - elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun 
denetçi elektrik, elektrik - elektronik mühendislerince, üstlenilen tesis yapım işleri için 1. Grup Fen adamları için 1500 KW, 2. Grup 
Fen adamları için 1250 KW, 3. Grup fen adamları için 500 KW olarak tanımlanmış olup tüm elektrik tesisatlar yapım işleri için bir 
fenni mesul elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi olması gerektiği de açıkça vurgulanmaktadır.

Yine 17 Aralık 2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı İmar Kanunu ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılmış, İmar Kanunu‘nun 28. maddesinin başlığı “Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, 
yapı müteahhitliği ve kayıtlar” şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddede yapılan düzenlemeyle denetime yönelik fenni mesuliyet 
hizmetlerinin, bir ticari faaliyet yerine kamu adına denetim görevi olduğu, bu hizmetin mimarlık ve mühendislik hizmeti olarak 
verileceği belirtilmiş olup, bu kanuna esas olarak ilgili Bakanlık tarafından çıkartılan yönetmelikte belirlenen yapılarda, mimar ve 
mühendis unvanlı fenni mesullerin yanlarında, yapıların denetim faaliyetine yardımcı olmak üzere fen adamı istihdam edilebileceği 
öngörülmüştür.

Ayrıca 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğin “Fenni Mesuliyet” başlıklı 68. 
Maddesi’nde ise, “proje ile ilgili sorumluluk; proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım 
aşamasına göre mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür” denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, söz konusu kanun ve yönetmelikler gereğince tüm elektrik tesisatları yapım işlerinde fenni 
mesul olarak Odamız tarafından verilen ve serbest mühendis olduklarını gösteren geçerli SMM-BT belgesine sahip bir elektrik, 
elektrik-elektronik mühendisi tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. 

Buna göre; Yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla kurumunuzun yetkisi dahilinde yapılan 
onay ve kabul işlemlerinde, yazımızın başında sayılan yetkiler dışında yetkileri bulunmayan fen adamlarının fenni mesul üstlenme 
taleplerini içeren işlemlerinin geri çevrilmesini ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellemek adına da ilgili İl/İlçe birimlerinizin 
talimatlandırılması hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

 
Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Yazman Üye  

Dağıtım: EMO Antalya Şubesi Birimleri
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Sayı : Ant-KUR02-07
Konu : Fenni Mesul hk.. 

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA İL-İLÇE-BELDE BELEDİYELERİN BAŞKANLIĞI’NA
ANTALYA-BURDUR-ISPARTA

Bazı belediyeler tarafından, fen adamlarının Fenni Mesuliyet üstlenmelerine izin verildiği bilgisi edinilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik ile ilgili Fen adamlarının yetki, görev ve 
sorumlulukları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 09.02.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.Söz konusu yönetmelik incelendiğinde Elektrik Tesis işlemleri;

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik, elektrik - elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun 
denetçi elektrik, elektrik - elektronik mühendislerince, üstlenilen tesis yapım işleri için 1. Grup Fen adamları için 1500 KW, 2. Grup 
Fen adamları için 1250 KW, 3. Grup fen adamları için 500 KW olarak tanımlanmış olup tüm elektrik tesisatlar yapım işleri için bir 
fenni mesul elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi olması gerektiği de açıkça vurgulanmaktadır.

Yine 17 Aralık 2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı İmar Kanunu ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılmış, İmar Kanunu‘nun 28. maddesinin başlığı “Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, 
yapı müteahhitliği ve kayıtlar” şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddede yapılan düzenlemeyle denetime yönelik fenni mesuliyet 
hizmetlerinin, bir ticari faaliyet yerine kamu adına denetim görevi olduğu, bu hizmetin mimarlık ve mühendislik hizmeti olarak 
verileceği belirtilmiş olup, bu kanuna esas olarak ilgili Bakanlık tarafından çıkartılan yönetmelikte belirlenen yapılarda, mimar ve 
mühendis unvanlı fenni mesullerin yanlarında, yapıların denetim faaliyetine yardımcı olmak üzere fen adamı istihdam edilebileceği 
öngörülmüştür.

Ayrıca 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğin “Fenni Mesuliyet” başlıklı 68. 
Maddesi’nde ise, “proje ile ilgili sorumluluk; proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım 
aşamasına göre mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür” denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, söz konusu kanun ve yönetmelikler gereğince tüm elektrik tesisatları yapım işlerinde fenni 
mesul olarak Odamız tarafından verilen ve serbest mühendis olduklarını gösteren geçerli SMM-BT belgesine sahip bir elektrik, 
elektrik-elektronik mühendisi tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. 

Buna göre;Yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla kurumunuzun yetkisi dahilinde yapılan 
onay ve kabul işlemlerinde, yazımızın başında sayılan yetkiler dışında yetkileri bulunmayan fen adamlarının fenni mesul üstlenme 
taleplerini içeren işlemlerinin geri çevrilmesini ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellemek adına da ilgili birimlerinizin 
talimatlandırılması hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,
 

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Yazman Üye  

Dağıtım: 
Gereği için : Antalya-Burdur-Isparta İl, İlçe ve Belde Belediyeler
Bilgi için : Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü
   Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürlüğü
   Çevre ve Şehircilik Isparta İl Müdürlüğü                 
   EMO Antalya Şubesi Birimleri

MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR


