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ilgi yazıda özettei elektrikle ilgili fen adaııılarının yetki, görev ve sorumluluklarının Elektrik ile

iıgiıi Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumluluklan Hakkında Yönetmeliğin bağlantı gücü tanımı ve

hesaplama yöntemi dahilinde belirlendiği ancak bazı elektrik dağıtını şirketlerince eIektrikle elektrik t'en

adamlarının yetkilerinin söz konusu Yönetmeliğin bağlantı gücü tanımı ve hesaplama yönteminden farklı

olarak uygulanması nedcniyIc mevzuata aykırı işlcnı yapıldığı yöniinde dcğerlendirnrclere Yer

verilmektedir.

Elektrikle ilgili fen adamlarının görev ve yetkileri, Elektrik ile ilgiti Fen Adamlarının Görev,

yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin bağlantı gücü tanıını ve hesaplama yönleıniYle

belirtilmiş olup, elektrik iç tesislerinin projelen<İirme ve yapım aşamalarında yetki yönünden mezkür

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi hususundai
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@
Sıvı : |aı-Kur(,l2-1_537
Konu ; llen ıtluml.,tn Ni.

,ı,.C ıaİ l,] ıt., ı l,n TnBİİ I,İ]t}N..tK L.ııt İ}A K A N ı. ı C ı
Encrji İşlcri Geuel },rüdOrlüğü

llilinıliği gibi elcktril;lt ilgiLi rcıı ıtlunı]ıırının t,ctki !,c srıruııılırlıı[lır:ıııı hşlirlcndii:i
l1.11.19iJ9 ,ııı'ilı r,c )(ti3!} s:ıy,ılı Rcsnıi Ciızeı*'ıic .r 111,1çninş61 Elckııik ile İlgili lJcıı
Aıiınıla:u,ı:n Y,.,tki. (ltirer' ı,e StırıımlııIuklın Hiı]tkındn \'öı,ıeı nıel iğiıı 7, nr:iıjticsin,J:, 1,..ılıili
elekrri[çilcri:ı;,i:lki slnırliuının ı..(]iılı.,ıııııe;iılılç çn ijnt:ııli lııktiİı, r,lclıgu hcİinilcıı tı,lgi:ınll
giicü "a[ıon.,nir, hir şelırktrc vc."ı ş,.,bçkc bölii:ıı,lina tııülı clcllril<lt: ç:ılışıtıı ıüııı cihazlarııı
ıııplaın giiciiıliir. Bığ_lıuıtı gücü, ı1,'dınlııııı,ı \,i,: k,.ı\ \ (t .i;üçlı_,ı,inin t(r]ülaıııı ü)liıriıl hçsıLılantr"
dcııilıııişir- ,\1'ııı l'ı'lııeııııcliğin 8, ıııedd.:sinde "ı\,r,ıiınlıtnıtı gücü ııl,dınlarılacak ıı:rin
nıııreknrd§İ İçİn ı:n ıız 1İ Ü g$z öııtine ıl ııııırııi;. hi sıFlıuıacı ı gilçrttr. l (} nnıpüı(lcn tlıtlı« liiiçük
ııkınıİı prİdcrİı |,lüı:leıİ bu d={crin il:indeJiı" şeklinde; Ll_ ırı:ııltlcsiııclc kıı,ı,ıı pitcll iıc,,il)
&ıpcıdt'j) btll'ük lıcr t(irlii bİr !ıızlr te tıç l"ı,,lı ırizlcrin güçlcı,i ilc kılı,riler. ıs;insı.ıı, ıılrlıj
teSİsler, sııııl'İ tcsİs].'rİ r'e Ji*cr lııili.n tr:sis]ırJş [ırıluııın lıcr ıiirl(] cılckııik avgııl.uııırıı
p!ıh.tlırıııda }'ız; l ı $ijçıIçrrlii' şt:klinJ; [ıııt]]ılf,ıiı);siı r.

Al,ncı Elekı,ilt lç'l'esiıııl Yiiı,:c lııcl!g i'n in 5]. nıılıje..iııiıı (ç) ıil mııtlJc;i r,ı,iii; lıeııiliıı,:lr ,.ı:ı

ır|:rı "bırnıkıltır, bıısit kö1' evleı'i lııı iç ttitıııL ijlı,:rı: i,i], n(it; ç&ııı:tsıı, ınııltincsi, htıltışık nııikıırt,;i
v,: nıiistıliil liıI\eı:tj.ıı] içiıı iii: tıtlr:ı ]in],ı t.ısıs eJilııicli,Iir, l.,iiisııkil 1iııl,cdcıı lıcıleııeıı iııı
priu lcnn giiçlcri, söz konusu elekrıiklicilı:,ızlıı,in ıştığ:tliı ıcri[eıı gttçleriııdcn ız ı,ılt|nııt.

Çıtııaşır \,lıiincsi 2,5 kW
Bulaşık N.{skineıi 2,i k\\'
[ilçk{rik Fuın.Ocak 2,0 kl\'"

hiikıni ,ı.c a,vn ı nıeıldenin (ı) ılı rnuiltlr:si (i) bcndinde },er ılaıı ''İç lcsi_.[ı,rdc kulluıılıcak fiş ve

Fıizlerin ııınıı tlcğcrlı:ri l0 uıpcıin ıltındı ııl.rrn;ız, I_]ulirli bir cilınz için {tn gıltüleı prizicriı
unr:ırı uhrıluı cihaz gücü ile uvgun rılııctıL \,ij prizlcrin ajınla 8kıı lan 16 smpcrin ulıında
olınayacohır." lıiiknıii gcruğncc !,c|_1ı içcrisinde lıulırnın tüm prizlcritr nıınıa akıııılarının en ıız
lü .ırnp§r olnıası geıekıııeku ,.lottı.r.ısı ilc ı!,dırılatıııa gücüııtin içıT isindt,
dcğerlendirlle nıel eccğ i ric tıçıktu.

Bu nedenle, ıesisiı lin uıJtırnlıuını ilişkin bağlanıt yğlki ,Jilçü bclilçıirkçıı clcktıik iç

trsisltriıtiş ]iu[lşııl-ıcn]< fiş ve prizlerin xnrıın {1:ğı,ı,ltri l0 aınpeı'in a|ıınıla rılınıaz lıiikınij
geıtğince priı g(içicrinin tı!dınlatnın giictl içerisiııe ıJılıil cılilmıtlcn $}.nca hcssplaJıı]!ı$ı
gtrchrnı;htı.ltJir.

l'lıl lt'11,le ilcn clckırik dtğıtıııı şirkcıleri ıaıatjııılan. ınılın 1,itıcınıcliğin 7, nıaddesinde 1,cr

ıltın bağtantı g{lcü tanınrınııı l'lclırih İç Tşsislcri !'öneuneliği lıqsu ıılmık iizcrc diğcr
1.,ıiıerınelikleırtc 1cr sltın bağlantı 81lcü ııır]ıü)l:tıı ile l.trl]ılılı aız ğül]csi ııedeniy,le
Bıkudrğuıızdaıı gtiıtlş ,ıorulduğıı. l}ıktınlığıruan da ııışı,guı lıağlantı gtlctl tıınımırun Elı,ktrik
[ç 'Tesi-sleri Yöneınıeliğinin 57, nıııddc.siııin a.] fikrıs:ntlu },!,r ııl.ın tınuıln dcğiliri lıııesinin
ul,gıın cıluc.uğı 1-önüntlc göaiş bilCirdiği iınc siiriilçrı:k u}.gulıırı]alarııı tsataıılığıııız lurullnılın
hıarluıaıı Elektıili lç'l'esislcri Yiincııır(:ligi iç,.,ıisindc, 1,er alaıı bağlantı g(ic(i tınımı dikkttc
alınarı[ y iirii ıiildiiğü gürtilnlşktcdir.

26i l:,|2{)ı2
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TDFı( ı|ÜHENul§ !,E ıltüt/AR onı_ın BıRtıöl- ELEX'RlK tttüHENOlsLEnj ooAsl - tr\,llR şUBEg
uİ,JloN cHrl B€Rs or eNG:!üıERs A|lo ARclil-EcTs ıJF TIJRü(EY . cF.AıiBEe oF E:€,çTn{A! E\GlNçER§

Bağlantı giicüyle ilgili cıltırşlı fşıklılık işertli§i bclirtilı,rr yönetıııelik|cr inuclı:ndiğiııdc, lıu
yönelnıelİklcriı dc her hiriniı'ı lhrklt tılınltııı düzenledikleri ıc tlcğişik amaçlır işıdiklcri
söriilmcktcdiı- Eleltrih İç Trsisltri l'öııcımeliği'ııılc.v,cr ılun bağtaııtı gücü. Lınıımçrı (cknik
bir konu ıılup, clcktrik iç tesisleriıde kullunılşcık ilctlçeıılerin kcsiı hçsıbında ku]lınılnıak
urntıcıyltı ytpılnrış lıir düz-tnlcmı:dir. r\nriın baülfuıtı ııiiuii ıtuıını, projelendirilen ıesis işin
kullaııılnıası gerekcn kıblo kcsiıinin aiırn lrışınıı kapaıitesine gı\ı,e lıelir|crımrsi aıııırcı1.Ia

1,ııpılıı bir tıı:ıın,ılaıııırJır. l\ırklı tükcıiııı ııo}ıtalarının cşzamtınlı oltırak nc l<adn, 1.(jh
ta)tl'acaİ,lnln bclir]cnnıcsi i?erinden yapıkıı;ıık bir hcsııbı içernıekttdir_ l,sıscn. bığlantı gilcti
lını,ıı1"lı ilgi[i ııla,al, uygulımıdo hcrh.ıngi Lıit st,ırun ,r,ıırıt-;rc.lık dıırı.ınr da lıulunnıaınıkıatlı r.
l,iilekinı sı.ının rı]ınrk ırlgı[nııı.ıı htısııs, eleklriIlc ilgili itn adanılarınıı, elckıri}. milhi:ndisliği
hi:ırnctlcri alanındı hulruki iliizcnlcnıtlcr gcre6.i sehip ılt!ııLltırı 1.cüıilcriıı anırılıııa_*ı için
gıirteldi I lğri ç.ıbxlıırdan ibıucttir.

3l')'l sı;-ıtı İınar Kiıııunu'nun J!l. ınıtlıicsiniı ], iikıısında "Yapılurın. nimnri. statik ve lıer
ttirlü plaıı, pıoje, ıesim vc hcsuplıuının lıazırtatınııısı nı vı, bunlann u_vşlulannıııı,ı lı ilgili l'uruıi
tnesulİyeılcri, uanu:lık lconulırını v* ilgili kııunJnrını gt)ıe ınölıcnilişlcr. nıimarlnr iJe gdrev,
yc(İİ vc §orunlluluklırı 1,ünrtrncliklc diizen|enecek olın fcn utltınılun dcruhıe ederler' tlcnrniş
ve 44. ııırııltlcrlc i:.. "38, nıaddede savılın mühcntlislcr, ınimarlar ıe şehiı pltııcıları dışında
Iclrn li,n adaııılarının gılrev..r-cıki vc soıunıluluklan, ilgili Bitkanlıktar ilc Tüık Mtlheııdiş vı:
lr,finıar (.)dnhın Birliğ ı,c Yüksek t)ğrtniııı Kıınınırınun görişleri alınarok (.'cıru vç, Şchircitilı
Bıkulığı vc }ı,filli E§itinı llukınlığınuıı Lıirlikte çıkın lar:ak .rtl:ıctmçlik ilc ıcslıit edilir" htl[ıııii
,r-er alnı ışı ır.

|}ola_vısıyla, Bııkıınlığuuz 1,a da Fll'l)K ıırıılindfln çüıırtılıı yöneu»elik lerde, ['cn ıııJımı]nruıın

1,ctkileriniıı helirlenrnrsinr yiiuclik düzenleıııeler yapı ltımal,ıuıığı gibi, il8ili vt!neııı:cIiltc
bglirlcnt:n tanınlar dışına çıkılırııh hi:rhangi biı işlenı vapılubilmr:si olnnaiiı da
bulunmanıakııdır.

Elektrik ile llgili fcn Adumlaırnın Yetki, Gılıtv tt Stınınılu[ıklırı Haikında Y ı5ıeınıı.liLtç.
gönıv vc sorunltıluk sıııırlı]rırıııı bclirlunıır:siı-lc ilgili taıınılnriln lıcrhungi bir ıııuğlak il'adel,e
de yeı r,erilnıumiş. y-tıki suıırlarıııın lıelirle ıınesintlç csşs alınaıı kavrııılar net bir ş+hild* ırrii'
cdilmiş olduğu halde, kıınıı1,lt ilgili yOnetı»elik hilklinicri ycriıı:. clcktikle ilgiii fen
adınılırının ]-cıki sınıIlırıını beliı,le.v-en hağlıııtt güc,il lıtııınııtra y-önelİk haıalı yırrumlıımıtlıırılı
bıılunnıgk §urctiyle u;-gula!ııgda l'ğn ıı|ınılannuı 1,,ctkilerinde lrir artış sığtnnıasr, yiirüılüLıeki
nıeü?.uıl hüliiinılcrinc ul,gun olınıdığı qİlri, lraıııu i]zcninc ilişkin bİr düzeııleııel.e ıle ıl,kınlıli,
ttşımııLtıiiır.

l)uiıüısıülş, bu husı.ıs nedeııi1,le trrııl,ı çıktıbilt:tcL tüm o]uııı.ıuz.lultIoı,tlon ilgilil*rin ı:czııi
sortınılultığu doğıı!ıitcceği gihi, Otlınıız ii1,.ıleriııin ı,elliisiııdç olıın hizmcılcriı _vctkisiz kişileıe
giınlüriiInıcsintlcn ılolı1,,ı uğrııılacalc nııddi laııplurın ttı;znıiıri dc talcp edi]eb iiecekıir.
Ytiıüılühtçll ı'ıle\?ı.ulıa ııygıı:ı ,ılııı:ıı;ııı hrı tı]; [tı]iınrnıtn l\.liltJtlrl(lğnı)iız ıtıraliııçlı.,ıı

ü,.ı, ,.i:-,. .._,_-: l.
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