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K(,ıııı : \ .(; '|'(sirlcrinde İşl€lnre Sorumluluğu hk. iintnıli du) uru. (28.12.20l8)

30.1].2010 tarih ev 24246say]lr Resmi cazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ]llektrik
Külvvct]i Akılİ Tcsisleİi Yönetmeliği'nin 60. Maddçsinde "Tüm vüksek eerilimli kuwetli
ukınr tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. İsletme sorumlrısu

n]üh(|tJisln i§ qüven]iği v( is emniyeti acısündan sorumluluğu. tesiste uyulması gereken is
qüveııliği yöntemlerini tespit etmek. emniyetli bir işletme için u,vulması gerekli kuralları

bc]irl(,mek ve qerekli arac gerec|cri lesDit ederek söz koııusu kurallala uyulması yönündc

dcncılcnrcler yapnraktadır," hükmü bulunnraktadır.

18.0].2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Crızete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EMo
Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri iŞletme sorumluluğu Yönetmeliğinde, işletme

sorumIusunun görev ve yetkileri ile çalışma usu|ler tanımlanmış olup, işletıne sorumlusu

Elektrik. Elektrik-Elekt onik mühendisi üyelerimizin sorumluluğunu aldlğı tesisle ilgili
görevlerini eksiksiz ;,erine getimeleri ayrıca ıesisle ilgili olarak hazırlayacağı teknik raporun

(Yc Enerji Tesislcri Genel Kontrol Föyü) ]'er aylık dönenrler halindc ilgili dağütım şirketine
ve odamıza göndermesi gerekmektedir.

işletme sorumlusu olduğunuz tesis/tesisler ile ilgili teknik konulaıdaki (enerji kesilmesi, enerji

vcrilırlcsi. ölçii sistemi vb.) talepler için ilgili dağılım şirketlerine başvuruların yapılması ve

sorunılu olduğunuz ytiksek gerilim tcsisleıinde meydana gelcn, gelebilecek arızalarıır

giderilmesi için tesis/tesislerin bakımlarının işverene yaptırılmasl görevleri iŞletme sorumIusu

t]lckürik. Elektrik-Elektronik Mühendislerinin sof uünluluğundadır.

Hizmeı bedeli 20l9 EMo En Az Ücretler Yönetmeliğinde belinilen bedel/bedellerden daha

az olmamak koşulu ile işletme sorumlusu üyeIerimiz ve yiüsek gerilim tesisi süibi işveren

arasındaki hı.ıkuki sorumluluklan bağıtlayan Elektrik Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Ilizüİct siizlcşıİrelerinin şubemiz veya şubemiz birinrlerine onaylatıırılması gerekmektcdir.

lJoğıZiçi Elektrik Dağlttm §irketi ile varrılan eöıü§meler sonucu:

. 20l9 yılında yiiksek Gerilim Tesislerinde İşletme sonımluluğu Hizmet

Sözleşıııesinde EMO Onayl olmayan sözleşmeler kabul edilmeyecektir.

. 3 ayda bir ekte belirtilen "Yüksek Gerilim Enerji Tesisleıi Genel Kontıol Föyü"

hazırlanıp işvereııe verildiktcn sonİa bir kopyası tsoğazjçi Elektrik Dağltlm Şirketi, bir

kopyısı ise Şü]bemiz veya biıimlerine §unulacakttr. Şubemiz ve birimlerine verilen

k(ırııol tijylcri işletnre Sorumlusu iiyenıizin dosyasında kayıt altına alınüp takip

edilecektir,
. t]oğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde EMo

işletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmeleri BEDAŞ
l]vrak Bölünıü tarallndan kabul edilecektir.

onaylü Elektrik Yüks
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[ ı'elcriuıizin sı Eİektrik
(AYEDAS) ile vapılan görüsmeler sonucu:

. Üyelerimizin İşletme Sorumluluğu, 20l9 yıllık kayıt yenileme evrakları (SMM ve BT
Belgeleri vb.) AYEDAŞ Genel Müdialüğü ve AYEDAŞ Bölge Müdürlfüleri
taraflndan kabui edilerek işlernler gerçekleşecektir.

Meslek alanlarımızda, mesleki görcvlerimizi üyelerimiz ve tüm paydaşlarımız ile ülke ve
toplunr vararlna gerçekleştirmek üzere bilgilerinize sunarız.
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