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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Meslek i  Hizmet ler  Genel 
Müdürlüğü tarafından Elektrik 
İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, 
Görev ve Sorumlulukları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı görüşe su-
nulmuş olup, konu ile ilgili Odamız 
ile birlikte bir çok kurum, dernek ve 
oluşumdan görüş istenmektedir. Fen 
adamları tarafından üretilen proje hiz-
metlerinin yetki gücünün belirlenmesi 
ile ilgili aşağıdaki görüşümüzün ilgili 
Bakanlığa iletilmek üzere Oda mer-
kezimize gönderilmiş olup, Odamızın 
dışında Ticaret Odası vb. başka kanal-
lardan SMM üyelerimize gelen görüş 
taleplerine aşağıdaki metin dikkate 
alınarak cevap verilmesi sayesinde 
taleplerimiz Bakanlık nezdinde daha 
güçlü bir etki oluşturacaktır.

Konuyu bilgilerinize sunar, benzer 
görüş taleplerinin sizlere de gelmesi 
durumunda mevzuat hükümleri doğ-
rultusunda aşağıda oluşturulan met-
nin ilgili yerlere iletilmesini bekleriz.
Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki 
Gücünün Belirlenmesi

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının 

Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesin-
de, yetkili elektrikçilerin yetki sınır-
larının belirlenmesinde en önemli 
faktör olduğu belirtilen bağlantı gücü 
"abonenin bir şebekeye veya şebeke 
bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm 
cihazların toplam gücüdür. Bağlantı 
gücü, aydınlatma ve kuvvet güçlerinin 
toplamı olarak hesaplanır" denilmiştir. 
8. maddesinde "Aydınlatma gücü ay-
dınlatılacak yerin metre karesi için en 
az 12 W göz önüne alınarak hesapla-
nacak güçtür. 10 amperden daha kü-
çük akımlı prizlerin güçleri bu değe-
rin içindedir" şeklinde; 9. maddesinde 
kuvvet gücü ise "10 amperden büyük 
her türlü bir fazlı ve üç fazlı prizlerin 
güçleri ile kalorifer, asansör, sıhhi te-
sisler, sanayi tesisleri ve diğer bütün 
tesislerde bulunan her türlü elektrik 
aygıtlarının plakalarında yazılı güçler-
dir" şeklinde tanımlanmıştır.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği`nin 
52. maddesinin (c) alt maddesi (viii) 
bendinde yer alan "barakalar, basit 
köy evleri hariç olmak üzere ayrıca; 
çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve 
müstakil linyenden için üç adet linye 

tesis edilmelidir. Müstakil linyeden 
beslenen bu prizlerin güçleri, söz ko-
nusu elektrikli cihazların aşağıda ve-
rilen güçlerinden az olamaz.

Çamaşır Makinesi  2,5 kW
Bulaşık Makinesi 2,5 kW
Elektrik Fırın/Ocak 2,0 kW
hükmü ve aynı maddenin (c) alt 

maddesi (i) bendinde yer alan "İç te-
sislerde kullanılacak fış ve prizlerin 
anma değerleri 10 A‘in altında olamaz. 
Belirli bir cihaz için ön görülen prizle-
rin anma akımları cihaz gücü ile uy-
gun olacak ve prizlerin anma akımları 
16 A`nın altında olmayacaktır." hükmü 
gereğince yapı içerisinde bulunan tüm 
prizlerin anma akımlarının en az 10 A 
olması gerekmekte dolayısı ile aydın-
latma gücünün içerisinde değerlendi-
rilemeyeceği açıktır.

Bu nedenle, tesisin fen adamlarına 
ilişkin bağlantı yetki gücü belirlenir-
ken "İç tesislerde kullanılacak fış ve 
prizlerin anma değerleri 10 A‘in al-
tında olamaz" hükmü gereğince priz 
güçlerinin aydınlatma gücü içerisine 
dahil edilmeden ayrıca hesaplanması 
gerekmektedir.
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