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Konu : Y.G Tcsislerinde işletme sorumluluğu hk önemli duyuru. (28.12.20l8)

j0.1].2000 tarih ve 2,1246 sayıll Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik

Kuvvetli Akını Tesisleri Yönetmeliği'nin 60, Maddesinde "Tüm yüksek qerilimli kuvvetli

akıırr rcsislerinde teknik konulardan sorumlu eleltrik mühendisi olmalıdır. işletme sorırmlusu

mühcıldisill is güvenliği ve is emniveti acısından sorumluluğu. tesiste u),ulması qereken iş

cnıııiı clli biı i llarınIiii \iİııcmlerini
belirlenrek ve e,erekli arac qerecleri tesDit ederek söz konusu kulallara uvulmasl yönünde

denetlemeler vapmaktadır." hükmü bulunmaktadt.

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gıızete'de yaylmlaıarak yü!ürlüğe giren EMo
Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde, işletme

sorıımlusunun göıev ve yetkileri ile çalışma usuller tantmlanmış olup, işletme sorunrlusu

Elektrik. Elektrik-Elektronik Mühendisi üyelerimizin sorumluluğunlı aldığı ıesisle il8ili
görevlcrini cksiksiz yerine gerirmeleri ayrıca tesisle ilgili olarak hazlrlayacağı teknik raporun

(YG Enerji l'esisleri Genel Konırol Föyü) 3'er aylık dönemler halinde ilgili dağltım şirketine

ve odamza göndermesi gelekmektedil.

İşletme sorunılusu olduğunuz tesis/tesisler ilc ilgili teknik konulardaki (enerji kesilmesi, enerji

verilmesi, ijlçü sistcııi vb.) talepler içiı1 ilgili dağıtlm şirketlerİre başvuruların yapılması ve

solumlu olduğunuz yüksek gerilim tesislerinde meydana gelen, gelebilecck arızaların

giderilmesi için tesis/te§isleıin bakrmlartnın işverene yaptırılması göıevleri Işletme Sorumlusu

Eleklrik. Elektrik-Elektronik Mıüendislerinin sorumluluğundadır.

Iliznel bedeli 2019 EMo En Az Ücret Tanımlarında belirtilen bedelöedellerden daha az

olmaınak koşulu ile işletme sorumlusu üyelerimiz ve yiiksek gerilim tesisi sahibi işveren

arasındaki hukuki sorumIuluklan bağılayan Elektıik Yüksek Gerilim lşletme Sorumluluğu

HiZnle1 sözleşmelerinin şubemiz veya şuben,ıiz biıimlerine onaylattırllması gerekmektedir,

20l9 yılındu Yüksck Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmet

Sözlcştrıesindc EMO onayı olı,ırayan sajzleşmeler kabul edilme),ecektir,

3 aydı bir ekte beli(ilen "Yüksek cerilim Enedi Tesisleri Genel Kontrol Föyü"

hazırlanıp işı,crcne verildikten sora bir kopyası Boğaziçi Elektrik Dağıttm Şirketi_ bir

kopyo., İ." Şubemiz veya birimlerine sunulacakhr. Şubemiz ve birimlerine verilen

kontrol loyleri işletme Soıumlusu üyemizin dosyasında kaytt altına almıp takip

edilecektir,
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. Üyelerimizin işIetme Sorumluluğu, 20l 9 yıllık kayt yenileme evraklan (SMM ve BT
Belgeleri vb.) AYEDAŞ Genel Müdttlüğü ve AYEDAŞ Bölge Müdürlükleri
tarafından kabul edileıek işlemler gerçekleşcektir.

Meslek a|anlanmlzda, mesleki görevlerimizi üyelerimiz ve tüm paydaşlanmız ile ülke ve
toplum yararına gerçekleştirmek ijzere bilgilerinize sunanz.
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