BÖLÜM -IISÖZLEŞMELER
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TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Taraflar
MÜHENDİS (EM)
Adı, Soyadı
Tescilli Büro Adı
T.C. Kimlik No
Oda Sicil No
Büro Tescil No
Vergi D. - V. No
Adres - Tel

:
:
:
:
:
:
:

İŞVEREN
Adı, Soyadı
Ticari Ünvanı
T.C. Kimlik No
Vergi Dairesi
V. Hesap No
Telefon
Adresi

:
:
:
:
:
:
:

Arasında, aşağıda yazılı hükümler dâhilinde elektrik projesi hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede
taraflar MÜHENDİS ve İŞVEREN olarak anılmıştır.
İŞVEREN ve MÜHENDİS’in yukarıda belirtilen adreslerine yapılacak her türlü bildirim, taraflara yapılmış
sayılır. Taraflar adres değişikliklerini engeç 7 gün içerisinde birbirlerine bildireceklerdir.
Madde 2:
a) Sözleşme Konusu Yapının:
İli-İlçesi
:
Belediyesi
:
Mahalle
:
Cadde/Sokak
:
Pafta
:
Ada
:
Parsel
:
Parsel Alanı
:
İmar Durumu
:
Kullanım Amacı :
Yapım Sistemi :

b) Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim Esaslarına göre:
Kat Adedi
:
Bağ. Bl./Blok Ad.
:
Toplam İnşaat Alanı
:
İnş. Taban Alanı
:
Yapı Maliyeti
:
Yapı Sınıfı
:
Mevcut Güç(kW)
:
İlave Güç (kW)
:
Toplam Güç (kW)
:
Asansör Tipi
:
Asansör Taşıma Kapasitesi/ :
Motor Gücü(kW)

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN ESASI
İŞVEREN bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait proje hizmetleri ile 5. Maddede taahhüt edilen ek mühendislik hizmetlerinin tamamının MÜHENDİS’in sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını,
MÜHENDİS de, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak süresi içinde yapmayı, karşılıklı olarak kabul
ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, yükümlülüklerini bu Sözleşmenin doğal eki olan “TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası En Az Ücret Tanımları” hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. Sözleşme
eklerinin hükümlerine ilave edilecek uygulama koşulları 6. Maddede belirlenmiştir.
MADDE 4: İŞVEREN’İN SAĞLAYACAĞI BİLGİ ve BELGELER
İŞVEREN, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) iş günü
içersinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri MÜHENDİS’e verecektir.
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4-1: Hukuki Belgeler :....................................................................................................................................
4-2: İmar Belgeleri :....................................................................................................................................
4-3: Teknik Belgeler :....................................................................................................................................
MADDE 5: MÜHENDİS TARAFINDAN YAPILACAK PROJE HİZMETLERİ, HİZMET BEDELLERİ ve İŞ SÜRELERİ
Bu sözleşme uyarınca;
İŞVEREN tarafından istenen ve MÜHENDİS tarafından verilecek, “TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği’nde tanımlanan proje hizmetlerinden yukarıdaki özelliklere uygun ve kapsamı belirli yapının proje hizmeti ……………..…………………
……………………………………………….. iş aşamaları karşılığında aşağıda yazılı bedelleri, Mühendis’e
ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
5-1: PROJE HİZMETLERİ İŞ AŞAMALARI
o ( ) Etüt Öneri Raporu
o ( ) Ön Proje
o ( ) Kesin Proje
o ( ) Detaylar
o ( ) Orijinal Teslimi
o ( ) İhale Şartnamesi
o ( ) ……………………………………………
MÜHENDİS, Sözleşme kapsamındaki projeyi aşağıda yazılı süre içersinde tamamlamayı kabul ve taahhüt
etmiştir. Bu süreler MÜHENDİS tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sürelerdir.
İş sahibinin inceleme ve onay süreleri, mesleki denetim, ruhsat, ön izin vb. işlemlerinin, ihalenin yapılması
ve diğer hizmetlere ait gerçekleşme süreleri MÜHENDİS’in çalışma sürelerine dâhil değildir. İŞVEREN’İN
proje inceleme süreleri karşılığında yazılı değilse, her iş aşaması süresinin %20’sini aşamaz. Süreler “işgünü” olarak belirlenmiştir.
5-2: PROJE HİZMETLERİ BEDELİ: …………………………………………………………..TL+KDV
(İşbu proje hizmeti ………………………… işgününde tamamlanacaktır.)
(........................................................................................................................................................................)
5-3: İş bitim tarihi, ilgili idarenin onay tarihidir.
MADDE 6: İLAVE KOŞULLAR
Taraflar ayrıca aşağıda yazılı koşulları yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
MADDE 7: ÖDEME ŞEKLİ
İş sahibi, 5. Maddede yazılı bedelleri MÜHENDİS’e aşağıdaki şekilde ödeyecektir.
7-1: 5-1. Maddede yazılı hizmetlerin her aşamasının bedeli o iş aşamasının tamamlanarak İŞVEREN’e
teslimi veya ilgili idarenin onayı ya da İŞVEREN’in kabulünü gerektiren iş aşamalarının onaylanması ile
MÜHENDİS’e ödenir.
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7-2: 5. Maddede yazılı hizmetlerin bedellerinin ............................................................................ TL’si
sözleşme sırasında, kalan hizmet bedelleri MÜHENDİS tarafından tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi ile
birlikte defaten ödenir.
MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR
Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Elektrik Mühendisleri Odası’nın hakemliğine başvurulabilinir.
Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi halinde, …………………………………………………
………..…………………………... Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1. Mühendislik hizmetleri sözleşmesinin bir ya da bir kaç maddesine İŞVEREN tarafından uyulmaması,
9.2. MÜHENDİS’in ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği işi mücbir sebep olmadan geciktirmesi nedeniyle İŞVEREN’i maddi kayıplara uğratması, durumlarında İŞVEREN tarafından MÜHENDİS’e 15 gün süreli
ihtar çekilir. Bu sürenin sonunda düzeltme olmamışsa sözleşme fesih edilir.
9.3. MÜHENDİS’in ağır hastalık, askere gitme gibi nedenlerle işi yapamayacak duruma gelmesi durumunda
ihtara gerek kalmadan sözleşme fesh edilir.
9.4. MÜHENDİS’in TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri uyarınca sözleşme süresinin %.......sine tekabül eden
sürede Oda Onur Kurulu tarafından meslek uygulamasının yasaklanması cezası alması,
durumlarında taraflar işi yapmaktan vazgeçebilir, sözleşmeyi feshedebilir.
MADDE 10: SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK MEVZUAT
Bu sözleşme hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6235Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik
ve Mimarlık Hakkında Kanun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret
ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği ve En Az Ücret Tanımları ile sözleşme konusu projenin ilgili olduğu yürürlülükte olan diğer Yasa, Yönetmelik ve Standartlara uygun olarak yorumlanarak
uygulanabilir.
MADDE 11: İşbu sözleşme 11 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (…... /…... /………) tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır.
MÜHENDİS
Adı-Soyadı-Kaşesi

İŞVEREN
Adı-Soyadı-Ünvanı

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ŞUBESİ
TEMSİLCİLİĞİ
...........no ile oda kaydına alınmıştır.
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PROJE
Adı, Soyadı
SORUMLUSU

Oda No.

SMM. No.

BT No.

Vergi D.

Vergi
Sicil No.

Sorumluluk İmzası

(TUS) Teknik
Uygulama
Sorumlusu

ELEKTRİK TESİSATI UYGULAMA PROJESİ
EMO

ONAY YAPACAK KURUM

PROJEYİ
Adı, Soyadı
YAPTIRANIN
Adresi:
Vergi Dairesi
ve No.

Arsanın Özellikleri
YAPI
SAHİBİNİN

Adı, Soyadı
Adresi:
Vergi Dairesi
ve No.

İl

İlçe/Belediye

Adresi

Pafta No.

Ada No.

Par. No.

Eski
Toplam
Güç (W)

Yeni Eklenen
Güç (W)

Toplam
Kurulu Güç
(W)

Yapının Özellikleri
Yapının Sınıfı

Yapım Süresi
(Ay)

Toplam Kat
Sayısı

Bağımsız
Toplam Alan
Bölüm Sayısı (m²)

Yapının
Kullanma
Amacı

Çizen

Çizim Tarihi

Ölçek

Proje No.

Eşzamanlı
Güç (W)

30
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PROJE
Adı, Soyadı
SORUMLUSU

Oda No.

SMM. No.

BT No.

Vergi D.

Vergi
Sicil No.

Sorumluluk İmzası

Pafta No.

Ada No.

İŞLETME
SORUMLUSU
Adı, Soyadı
PROJEYİ
Adresi:
YAPTIRANIN
Vergi D. ve No.

ELEKTRİK YG PROJESİ
EMO

ONAY YAPACAK KURUM

Projenin Adı
İl

İlçe/Belediye

Adresi

Par. No.

Paftanın Adı
Eski T. Güç (kVA)

Çizen

Çizim Tarihi

Eklenen Güç (kVA)

Proje No.

Toplam Kurulu Güç (kVA)

Proje Pafta No.

Ölçek

ELEKTRİK
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PROJE
Adı, Soyadı
SORUMLUSU
ELEKTRİK

Oda No.

SMM. No.

BT No.

Vergi D.

Vergi
Sicil No.

Sorumluluk İmzası

Pafta No.

Ada No.

PROJE
SORUMLUSU
MAKİNA

ASANSÖR PROJESİ
EMO

ONAY YAPACAK KURUM

MMO

PROJEYİ
Adı, Soyadı
YAPTIRANIN
Adresi:
Vergi Dairesi
ve No.

Arsanın Özellikleri
YAPI
SAHİBİNİN

Adı, Soyadı
Adresi:
Vergi Dairesi
ve No.

İl

İlçe/Belediye

Adresi

Par. No.

Asansörün Özellikleri
Proje Cinsi
Avan

Uygulama

Ölçek

Motor

Taşıma
Gücü
Kg.

Hızı
m/sn

Durak
Adedi

Kat
Adedi

Seyir
Halat
Mesafesi Tipi Q
m.
mm.

Gücü
W.

Voltaj
(V)

Amper
(A)

Verim

Tipi

380
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Markası

Ray Tipi Kabin
Ağırlığı
Kg.

Seri No.

Karşı
Ağırlık
Kg.

Kabin Ölçüleri
Genişlik
cm.

Derinlik
cm.

Kumanda Tipi

Proje
No.
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TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Taraflar
MÜHENDİS
Adı, Soyadı
Tescilli Büro Adı
T.C. Kimlik No
Oda Sicil No
Büro Tescil No
Vergi D. - V. No
Adres - Tel

:
:
:
:
:
:
:

İŞVEREN
Adı, Soyadı
Ticari Ünvanı
T.C. Kimlik No
Vergi Dairesi
V. Hesap No
Telefon
Adresi

:
:
:
:
:
:
:

Arasında, aşağıda yazılı hükümler dâhilinde elektrik projesi hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede
taraflar MÜHENDİS ve İŞVEREN olarak anılmıştır.
İŞVEREN ve MÜHENDİS’in yukarıda belirtilen adreslerine yapılacak her türlü bildirim, taraflara yapılmış
sayılır. Taraflar adres değişikliklerini engeç 7 gün içerisinde birbirlerine bildireceklerdir.
MADDE 2:
a) Sözleşme Konusu Hizmetin Niteliği (İşin tam adı ve işin ayrıntılı açıklaması)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
MADDE 3: SÖZLEŞMENİN ESASI
İŞVEREN bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait taahhüt edilen mühendislik hizmetlerinin tamamının MÜHENDİS’in sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını, MÜHENDİS de, bu çalışmaları eksiksiz ve
kusursuz olarak süresi içinde yapmayı, karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, yükümlülüklerini bu Sözleşmenin doğal eki olan “TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret Tanımları”
hükümlerine uygun olarak yerine getireceklerdir. Sözleşme eklerinin hükümlerine ilave edilecek uygulama
koşulları 6. Maddede belirlenmiştir.
MADDE 4: İŞVEREN’İN SAĞLAYACAĞI BİLGİ ve BELGELER
İŞVEREN, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) iş günü
içersinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri MÜHENDİS’e verecektir.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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MADDE 5: MÜHENDİS TARAFINDAN YAPILACAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, HİZMET
BEDELLERİ ve İŞ SÜRELERİ
5-1: Bu sözleşme uyarınca;
İŞVEREN tarafından istenen ve MÜHENDİS tarafından verilecek mühendislik hizmetlerinden yukarıdaki
özelliklere uygun ve kapsamı belirli hizmetin .................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
iş aşamaları karşılığında aşağıda yazılı bedelleri, Mühendis’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
MÜHENDİS, Sözleşme kapsamındaki hizmeti aşağıda yazılı süre içersinde tamamlamayı kabul ve taahhüt
etmiştir. Bu süreler MÜHENDİS tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sürelerdir.
İş sahibinin inceleme ve onay süreleri, mesleki denetim, ruhsat, ön izin vb. işlemlerinin, ihalenin yapılması
ve diğer hizmetlere ait gerçekleşme süreleri MÜHENDİS’in çalışma sürelerine dâhil değildir. İŞVEREN’İN
inceleme süreleri karşılığında yazılı değilse, her iş aşaması süresinin %20’sini aşamaz. Süreler “işgünü”
olarak belirlenmiştir.
5-2: MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ BEDELİ: ……………………………………………...TL+KDV
(İşbu hizmet ……………………………… işgününde tamamlanacaktır.)
(.........................................................................................................................................................................)
5-3: İş bitim tarihi, ilgili idarenin onay tarihidir.
MADDE 6: İLAVE KOŞULLAR
Taraflar ayrıca aşağıda yazılı koşulları yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
MADDE 7: ÖDEME ŞEKLİ
İş sahibi, 5. Maddede yazılı bedelleri MÜHENDİS’e aşağıdaki şekilde ödeyecektir.
7-1: 5-1. Maddede yazılı hizmetlerin her aşamasının bedeli o iş aşamasının tamamlanarak İŞVEREN’e
teslimi veya ilgili idarenin onayı ya da İŞVEREN’in kabulünü gerektiren iş aşamalarının onaylanması ile
MÜHENDİS’e ödenir.
7-2: 5. Maddede yazılı hizmetlerin bedellerinin ……………………......……………………….. TL’si
sözleşme sırasında, kalan hizmet bedelleri MÜHENDİS tarafından tamamlanarak İŞVEREN’e teslimi ile
birlikte defaten ödenir.
MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR
Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Elektrik Mühendisleri Odası’nın hakemliğine başvurulabilinir.
Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi halinde, …….........................................…………………
………..…………………………... Mahkemeleri yetkilidir.
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MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1. Mühendislik hizmetleri sözleşmesinin bir ya da bir kaç maddesine İŞVEREN tarafından uyulmaması,
9.2. MÜHENDİS’in ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği işi mücbir sebep olmadan geciktirmesi nedeniyle İŞVEREN’i maddi kayıplara uğratması, durumlarında İŞVEREN tarafından MÜHENDİS’e 15 gün süreli
ihtar çekilir. Bu sürenin sonunda düzeltme olmamışsa sözleşme fesih edilir.
9.3. MÜHENDİS’in ağır hastalık, askere gitme gibi nedenlerle işi yapamayacak duruma gelmesi durumunda
ihtara gerek kalmadan sözleşme fesh edilir.
9.4. MÜHENDİS’in TMMOB Yasa ve Yönetmelikleri uyarınca sözleşme süresinin %.......sine tekabül eden
sürede Oda Onur Kurulu tarafından meslek uygulamasının yasaklanması cezası alması,
durumlarında taraflar işi yapmaktan vazgeçebilir, sözleşmeyi feshedebilir.
MADDE 10: SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK MEVZUAT
Bu sözleşme hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6235Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik
ve Mimarlık Hakkında Kanun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret
ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği ve En Az Ücret Tanımları ile sözleşme konusu hizmetin ilgili olduğu yürürlülükte olan diğer Yasa, Yönetmelik ve Standartlara uygun olarak yorumlanarak
uygulanabilir.
MADDE 11: İşbu sözleşme 11 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (..... /..... /.........) tarihinde
tek nüsha olarak imzalanmıştır.
MÜHENDİS
Adı-Soyadı-Kaşesi

İŞVEREN
Adı-Soyadı-Ünvanı

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ŞUBESİ
TEMSİLCİLİĞİ
...........no ile oda kaydına alınmıştır.
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EK:1
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ
İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1) TARAFLAR:
Bir taraftan................................................................................, diğer taraftan aşağıda belirtilen işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen...........................................................................................................................
bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.
Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “İŞLETME SORUMLUSU” olarak
anılacaktır.
Madde 2) TANIMLAR:
a. Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri:
İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç
trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, parafudr, geçit izolatörü, mesnet izolatörü
v.b.) teçhizat, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler v.b.) güvenlik ve işletme
topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm
cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri ve panoları kapsar.
b. İşletme Sorumluluğu:
YG tesislerinin işletme sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde
üstlenilmesi, işletme personelinin eğitimi, manevra talimatlarının hazırlanması, güvenlik önlemlerinin
alınması, işletme esnasında ortaya çıkan arızalara (çağrı üzerine) müdahale edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletmeye gerekli raporların verilmesi v.b. şekilde
özetlenebilecek ve aşağıda ayrıntılı olarak yükümlülükleri tanımlanan hizmetlerin tamamıdır.
Madde 3) İŞLETME SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ: İşletme sorumlusunun gerçek kişi ve elektrik
mühendisi olması şarttır. Kuruluşlar bu sözleşmeye taraf olamazlar. Birden fazla elektrik mühendisi bu
sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur.
Madde 4) SÖZLEŞMENİN KONUSU: İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan, YG tesisleri işletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, işverenle olan ilişkileri
düzenlemek ve çalışma koşullarını belirlemek bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
Madde 5) İŞLETME SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) İşletme sorumlusu bu sözleşmenin imzalanması ile işverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla
ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) her türlü işletme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır.
İşletme sorumlusu yasa karşısındaki sorumluluk dışında, işveren adına TEDAŞ’a (veya görevli şirket)
karşı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır.
b) İşletme sorumlusu, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben, mevcut YG tesislerini denetleyerek, tesislerin hali hazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve
durumu işverene raporlayacaktır.
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c) İşletme sorumlusu, belirlenen işletme personelinin eğitimini yapacak ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alacaktır.
d) İşletme sorumlusu YG tesislerin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme
asacaktır.
e) Manevra talimatları işletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, işletme personeline imzaları karşılığında verilmiş olacaktır. Bu talimat yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı
bölüme ayrıca asılacaktır.
f) Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum işletme sorumlusu tarafından işverene raporlanacak ve yeterli duruma getirilmesine çalışılacaktır. Varolan güvenlik malzemelerinin bakımlarının
yaptırılması ve yeterli aralıklarla kontrol ve test edilmeleri, işletme sorumlusu tarafından sağlanacaktır.
g) Tesislerde çeşitli nedenlerle gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır.
Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını, sorumluluğu kendisine ait olmak
üzere bir işletme personeline yaptırabilecektir. Talimatlar dışında yapılan manevralardan doğacak kazalardan İşletme Sorumlusu sorumlu değildir.
h) İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın
yapılması İşletme Sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.
i) İşletme Sorumlusu, işletme yönünden işvereni TEDAŞ (veya görevli şirket) nezdinde temsil etmekle
görevli ve buna yetkilidir. TEDAŞ’tan (veya görevli şirketten) gerilim kesim talebinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini talep etmek, kesinti, arıza v.b. konularda TEDAŞ (veya görevli şirket) ile gerekli
ilişkileri sürdürmek İşletme Sorumlusunun görevlerindendir.
j) İşletme Sorumlusu, işveren, TEDAŞ (veya görevli şirket) ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli ilişkileri
sürdürerek, bakım işlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
k) İşletme Sorumlusu, bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol
edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye
geçilmesini sağlayacaktır.
l) İşletme Sorumlusu, mevcut teçhizatın durumunu sürekli olarak izleyecek, teçhizattaki aşırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri, hazırlayacağı tablolara işleyecek veya
işletecektir. Yapacağı değerlendirme sonucunda, müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde
durumu işverene yazılı olarak iletecektir.
m) İşletme Sorumlusu merkezin günlük bakımının, işletme personelince yapılmasını sağlayacaktır.
n) Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının
denetlenmesi özel sözleşme hükümlerine tabidir.
Madde 6) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşletme sorumlusunun (görevlerini yerine getirebilmesi
için) gerek duyduğu imalatların veya hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, teçhizat ile ilgili gerekli bakım ve onarım işlerini yaptırmak, talep olunan güvenlik malzemelerini almak, işletme sorumlusunu görevin
gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak işverenin yükümlülüklerindendir.
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Madde 7) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Sözleşme, Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır.
Madde 8) ÜCRET: Bu sözleşmeye konu işler karşılığında işverence, işletme sorumlusuna ödenecek aylık
ücret Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) en az ücret yönetmeliği çerçevesinde belirlenen miktardan az
olamaz
İşletme Sorumluluğu Hizmet ücreti KDV hariç ........................................................................... TL/Ay)’dır.
Madde 9) ÖDEME: Ödemelerin her ay sonunda yapılması esastır. Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk
aylık işletme sorumlusunun lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.
Madde 10) SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih
edilmiş sayılır.
a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile İşletme Sorumlusunun sorumluluk altına girmesi girmesi veya işletme sorumluluğu hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi,
b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması,
c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde, maddeye uygun durumun
doğması,
d) İşletme Sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
e) İşletme Sorumlusunun, hizmeti yürütmede işini geciktirmesi, işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda ısrarlı olması
f) İşletme Sorumlusunun, çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması,
g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi,
Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu, sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin
yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir. Tarafların uzlaşması sonucu
sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. Ancak sıralanan bu
durumlar söz konusu olmamasına rağmen, işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren
bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır. Sözleşmenin tek taraflı
İşletme Sorumlusu tarafından feshi durumunda, fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri
ödenecektir.
Madde 11) EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI: Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde,
EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında
gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur. EMO bu durumu ile, sözleşmeye müdahil olarak taraf
bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile, işveren tarafından da kabul olunmuş sayılır.
Madde 12) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak.................................................. mahkemeleri yetkilidir. Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın
uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür. Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde, EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman, işveren veya
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yetkilisi, Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar. Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir.
Madde 13) HİZMETİN DEVRİ: İşletme Sorumlusu, geçerli nedenlere dayanarak, bu sözleşme ile yüklendiği bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir. Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işverence kabul edilmiş olması, ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması
zorunludur.
Madde 14) ÖZEL HÜKÜMLER: Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir. Ancak bu
sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler bu sözleşme hükümleri ile çelişemez.
Madde 15) YÜRÜRLÜK: Bu Sözleşme........../........../................ tarihinde 1 asıl, 3 örnek olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin imzalandığı gün, bu sözleşmenin dönem başlangıç tarihi olup, EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin, imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması
zorunludur.
Madde 16) YASAL İKAMETGAH ADRESLERİ: Taraflar yasal ikametgahlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır.
İŞVEREN:..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................

FAKS:.................................................................

İŞLETME SORUMLUSU:................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................

FAKS:.................................................................

TRAFO ADRESİ:..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TRAFO GÜCÜ

:..............................................................

ABONE NO

:.............................................................

MERKEZ TİPİ : BİNA/DİREK/ŞALT

TRAFO NO

:.............................................................

KORUMA TİPİ : SEKONDER/PRİMER

İŞVEREN

İŞLETME SORUMLUSU

EMO ONAYI
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EK: 1-1
GÜNLÜK BAKIM YÖNERGESİ
(Gerilim altında yapılan kontroller)
1- Bütün hücreleri (Hücre dışında) gözle kontrol ederek, teçhizatın durumunda normal dışı bir durumun
olup olmadığını (ark ışığı, ark sesi, yüzeysel deşarjı işaret eden cızırtı sesi, yerinden kaymış YG sigortası,
önemli yağ kaçağı, kırılmış izolatör v.b. yönlerinden) kontrol ediniz.
2- Yüksek gerilim bara gerilimin, her üç fazda da normal olup olmadığını kontrol ediniz (voltmetre ve
voltmetre komitatörü ile). Okuduğunuz gerilim değerlerinin, olağan dışı salınım yapıp yapmadığını gözleyiniz.
3- Yüksek gerilim ve alçak gerilim tarafındaki ampermetreleri gözleyerek, yük akımının normal olup olmadığını kontrol ediniz.
4- Güç trafosunu dışardan (gözetleme penceresinden) gözleyerek, normal dışı bir durumun olup olmadığını
kontrol ediniz. Ayrıca yağ seviyesini ve trafo sıcaklığını gözleyiniz.
5- Akü bataryası pilot elemanlarının sularını tamamlayınız, gerilim (şöntlü voltmetre ile) ve bome değerlerini ölçünüz. Değerlerini kaydediniz.
6- Batarya ve redresör DC gerilimlerini ölçerek, ilgili forma kaydediniz.
7- Redresör çıkış gerilimini ............................ V.’a ayarlayarak, bataryayı şarja bırakınız.
Şarj akımı ............................ A.’in üstünde ise ............................ A.’e kadar düşürünüz ve bataryayı şarja
bırakınız. Şarj sonunda, aküyü şarjdan çıkarınız.
8- Akünün fazla boşalmış olduğu durumlarda, 2 saatlik aralıklarla şarjı kontrol ediniz ve bu işleme akü şarjının tamamlanmasına kadar devam ediniz.
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EK:2
BAKIM HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1) TARAFLAR:
Bir taraftan ............................................................................................................................................., diğer
taraftan aşağıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen............................................................................................
.................................................................................................... bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.
Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “BAKIM SORUMLUSU” olarak
anılacaktır.
Madde 2) TANIMLAR:
a. Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri:
İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç
trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, parafudr, geçit izolatörü, mesnet izolatörü
v.b.) teçhizat, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler v.b.) güvenlik ve işletme
topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm
cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri ve panoları, AG ana dağıtım
panosu ve teçhizatın oluşturduğu bölümlerdir.
b. Bakım Hizmetleri:
İşletme sorumlusu tarafından gerilimsiz hale getirilmiş olan YG tesislerinin (üç aylık, altı aylık ve
yıllık olmak üzere) periyodik bakım ve revizyonlarının yapılması, hasar gören teçhizatın onarılması
veya değiştirilmesi, işletme esnasında ortaya çıkan cihaz arızalarına (çağrı üzerine) müdahale edilmesi
ve giderilmesi, gerekli testlerin yapılması, test sonuçlarının ve tesis ile ilgili gerekli görülen hususların
işletme sorumlusuna raporlanması şeklinde özetlenen ve ayrıntıları aşağıda belirtilen hizmetlerin tamamı
BAKIM HİZMETLERİ olarak anılacaktır.
Madde 3) BAKIM SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ:
Bakım sorumlusunun Elektrik Mühendisi olması şarttır. Bakım sorumlusunun bir kuruluş adına hareket
etmesi bu durumu değiştirmez. Bakım Hizmetleri Yöneticisinin bir kuruluş olması durumunda, bu sözleşmenin uygulanmasında kendisini temsile yetkili bir Elektrik Mühendisini Bakım Sorumlusu olarak belirler
ve Tablo - 1’de belirtir. Sözleşme bu Bakım Sorumlusu için geçerlidir. Bakım Sorumlusunun kuruluş tarafından değiştirilmesi istenildiğinde, hizmetin devri hükümleri uygulanır.
Madde 4) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
YG tesis birimlerine, bu sözleşmenin ekindeki Kodlu Bakım Yönergesi uyarınca yapılacak periyodik bakımların esaslarını ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi, bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
Madde 5) BAKIM SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) Bakım sorumlusu, bu sözleşmenin imzalanmasının ardından işveren ve işletme sorumlusunun istekleri
doğrultusunda, işletmenin koşullarına uygun düşecek biçimde, bakım programını bir takvime bağlayarak
işverene sunacaktır.
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b) Bakım sorumlusu hazırlayıp işverene sunduğu bakım programının uygulanmasına geçecek, ancak
enerji kesimini gerektiren uygulamalarda, bakım öncesinde işveren ve işletme sorumlusu ile (gün ve saat
konusunda) uzlaşacaktır.
c) Bakım sorumlusu, her periyodik bakım sonrasında bir rapor hazırlayarak işverene sunacaktır. Bu
raporda aşağıda sıralanan konulara yer verilmiş olacaktır;
1. Yapılan işler,
2. Ölçme sonuçları ve ölçmelerin kritiği,
3. Gerekmekle birlikte yapılmayan işler ve nedenleri,
4. Bir sonraki bakım periyodundan önce (program dışı) yapılması gereken işler ve bu işler için işverence önceden sağlanması gereken malzemeler,
5. Bir sonraki bakım periyodunda yapılacak işler için önceden sağlanması gereken malzemeler ve
gerekli görülen diğer bilgi ve değerler.
d) Bakım sorumlusu, işletme sırasında ortaya çıkabilecek cihaz arızalanmalarında, işveren veya işletme
sorumlusunun çağrısı üzerine, mümkün olan en kısa sürede arızayı giderecek ve sonuçlarını raporlayacaktır.
e) Bakım öncesinde teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olması ve bakım sonrasında
teçhizatın servise alınması ile ilgili işlemlerin işletme sorumlusu tarafından yapılmasını sağlamak için
gerekli eşgüdüm, Bakım Sorumlusu tarafından sağlanacaktır.
f) Bakım Sorumlusu, yürüttüğü bakım çalışmaları süresince, çalıştırdığı elemanların güvenliğinden
sorumlu olacaktır.
Madde 6) İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
İşveren, Bakım sorumlusunun gerekli gördüğü malzemelerin sağlanması ile alınması öngörülen önlemlerin
alınması ve ayrıca işletme sorumlusu ile eşgüdümü sağlamak ile yükümlü olacaktır.
Madde 7) MÜŞTEREK YÜKÜMLÜLÜKLER:
Yüksek Gerilim Tesislerinin işletilmesi ve bakımı ile ilgili olarak taraflar:
a) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (30. 11.1995 tarih ve 22479 sayılı resmi gazete),
b) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11. 01.1974 tarih ve 14765 sayılı resmi gazete),
c) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (30. 11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazete)
ve konuya ilişkin diğer mevzuatın kendileri ile ilgili hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
Madde 8) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
Sözleşme, Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır.
Madde 9) ÜCRET:
Bu sözleşmeye konu işler karşılığında ödenecek ücret aylık.............................................................................
TL/Yıl (......................................................................................................) Türk Lirasıdır. Ancak işletme
sırasında meydana gelen arızaların, çağrı üzerine giderilmesi ve gerekse işverenin isteği üzerine yapılacak
değişiklikler veya yenilemeler bu ücretin dışında olup, işverence ayrıca ödenecektir.
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Madde 10) ÖDEME:
Ödemelerin her ay sonlarında ve ücretin 1/12 ile çarpımından bulunacak tutarlarda, belge karşılığında yapılması esastır.
Madde 11) SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih
edilmiş sayılır.
a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile Bakım sorumlusunun sorumluluk altına girmesi veya Bakım sorumluluğu hizmetini yerine getirmenin güçleşmesi,
b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması,
c) “Özel hükümler” bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde, maddeye uygun durumun
doğması,
d) Bakım Sorumluluğu yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
e) Bakım Sorumlusunun hizmeti yürütmede işini, geciktirmesi, işletmenin şartlarına uyum göstermemesi
ve bunda ısrarlı olması,
f) Bakım Sorumlusunun çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması,
g) Bakım Sorumlusunun hatası, yetersizliği veya yeterli çalışmayı yapmaması sonucu işletmenin maddi
zarara uğraması ve bunun kanıtlanması,
h) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi,
Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu, sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. Ancak sıralanan bu durumlar
söz konusu olmamasına rağmen, işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme
döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır. Sözleşmenin tek taraflı Danışman
tarafından feshi durumunda, fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir.
Madde 12) TEKNİK KAPASİTE BEYANI:
Bakım Sorumlusu, Ek’teki Tablo: 1’de belirtilmiş bulunduğu teknik personel kadrosuna ve ek’teki Tablo:
2’de belirtmiş bulunduğu cihazlara sahip bulunduğunu ve tablolarda yer alan diğer bilgilerin doğruluğunu,
bu sözleşmeyi ve ekindeki tabloları imzalamakla beyan etmiş sayılır. Bu tablolar 1 nüsha fazla hazırlanır ve
sözleşmenin onay için EMO’ya sunuluşu sırasında EMO’ya verilir.
Madde 13) EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI:
Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde, EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve
yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur.
EMO bu durumu ile, sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile, işveren
tarafından da kabul olunmuş sayılır.
Madde 14) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak................................................................ mahkemeleri
yetkilidir. Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlık-
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ların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür. Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde,
EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman, işveren veya yetkilisi, Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar. Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile
katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir.
Madde 15) HİZMETİN DEVRİ:
Bakım Sorumlusu, geçerli nedenlere dayanarak, bu sözleşme ile yüklendiği hizmetleri bir başka mühendise geçici bir süre veya süresiz olarak devredebilir. Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işverence kabul
edilmiş olması, ayrıca düzenlenecek devir protokolüne Teknik Kapasite Bildiriminin (Tablo:1 ve Tablo:2)
eklenmesi ve protokolün EMO’ya onaylatılması zorunludur.
Madde 16) ÖZEL HÜKÜMLER:
Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir. Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler, bu Sözleşme hükümleri ile çelişemez.
Madde 17) YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme......../......../........... tarihinde 1 asıl, 3 örnek olarak tanzim ve imza olunmuştur.
Sözleşmenin imzalandığı gün, bu sözleşmenin dönem başlangıç tarihi olup, EMO tarafından onaylanması ile
yürürlüğe girer Sözleşmenin, imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur.
Madde 18) YASAL İKAMETGAH ADRESLERİ:
Taraflar yasal ikametgahlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak her türlü
tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır.
EKLER
a. Özel hükümler (varsa)
b. Kodlu Bakım Talimatı
c. Tablo 1
d. Tablo 2
İŞVEREN:..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................
FAKS:.................................................................
DANIŞMAN:.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................
FAKS:.................................................................
TRAFO ADRESİ:..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TRAFO GÜCÜ :..............................................................
ABONE NO
:.............................................................
MERKEZ TİPİ : BİNA/DİREK/ŞALT
TRAFO NO
:.............................................................
KORUMA TİPİ : SEKONDER/PRİMER
İŞVEREN
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EK: 2-2
KODLU BAKIM YÖNERGESİ: (DİZİN)
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

GÜÇ TRAFOLARI ................................................................................................................................ EK 2-4
KESİCİLER ............................................................................................................................................ EK 2-4
AKIM TRAFOLARI .............................................................................................................................. EK 2-5
GERİLİM TRAFOLARI ........................................................................................................................ EK 2-5
PARAFUDURLAR ................................................................................................................................ EK 2-5
AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) ..................................................................................................... EK 2-5
TOPRAKLAMALAR............................................................................................................................. EK 2-5
BARALAR ............................................................................................................................................. EK 2-6
MESNET İZOLATÖRLERİ................................................................................................................... EK 2-6
GEÇİT İZOLATÖRLERİ....................................................................................................................... EK 2-6
KABLO BAŞLIĞI.................................................................................................................................. EK 2-6
YERALTI KABLOLARI ve KABLO KANALLARI ........................................................................... EK 2-6
AKÜ ve REDRESÖR ............................................................................................................................. EK 2-6
PANOLAR ............................................................................................................................................. EK 2-6
ÇELİK YAPI .......................................................................................................................................... EK 2-6
GÜVENLİK TEÇHİZATI...................................................................................................................... EK 2-6

KODLU BAKIM PROGRAMI (ANAHTAR PROGRAM)
KOD NO:

3 AYLIK BAKIMLAR

6 AYLIK BAKIMLAR

YILLIK BAKIMLAR

01:00

............................................
01.02 (a, b, c, d)
01.03 (d)
............................................
............................................
02.02 (c, d, e)
02.03 (a, b, c)
............................................
03.01 (a, b)
03.02 (a, b)

............................................
01.02 (a, b, c, d)
01.03 (a, b, d, g, h)
............................................
............................................
02.02 (a, c, d, e)
02.03 (a, b, c)
............................................
03.01 (a, b)
03.02 (a, b)

04.01 (a, b)
04.02 (b)
............................................
05.01 (a, b)
............................................
............................................
06.01 (a, b)
06.02 (b, g, f, h, i)
............................................
............................................
............................................
08:00
09:00
10:00
11:00
............................................
............................................
13.01 (a, b, c)
13.02 (a, b, c)
14.01 (a, b, c)
14.02 (a, c)
............................................
............................................

04.01 (a, b)
04.02 (a, b)
............................................
05.01 (a, b)
............................................
............................................
06.01 (a, b)
06.02 (b, g, f, h, i)
............................................
............................................
............................................
08:00
09:00
10:00
11:00
............................................
............................................
13.01 (a, b, c)
13.02 (a, b, c)
14.01 (a, b, c)
14.02 (a, c)
............................................
............................................

01.01 (a, b)
01.02 (a, b, c, d)
01.03 (a, b, .....i)
01.04 (a, b, ....g)
02.01 (a, b)
02.02 (a, b)
02.03 (a, b, c)
02.04 (a, b, c, d, e, g, i)
03.01 (a, b)
03.02 (a, b, c, d)
03.03
04.01 (a, b)
04.02 (a, b, c)
04.03
05.01 (a, b)
05.02 (a, b, c)
05.03 (a, b)
06.01 (a, b)
06.02 (a, b, .....i)
06.03
07.01 (a, b, ....g)
07.02 (a, b)
08:00
09:00
10:00
11:00
12.01 (a, b, c)
12.02
13.01 (a, b, c)
13.02 (a, b, c)
14.01 (a, b, c)
14.02 (a, b, c)
15.00
16.00

02:00

03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
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PERİYODİK KODLU BAKIM PROGRAMI:
1. ÜÇ AYLIK BAKIMA BAŞLAMA TARİHİ

................................................./20.................

ALTI AYLIK BAKIM TARİHİ

................................................./20.................

2. ÜÇ AYLIK BAKIM TARİHİ

................................................./20.................

YILLIK BAKIM TARİHİ

................................................./20.................

NOT: Birden fazla merkez olması durumunda, her merkez için ayrı program yapılabilir.
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EK: 2 /3-4-5
KODLU BAKIM YÖNERGESİ
1- GÜÇ TRAFOLARI:
1.1- Temeller-Duvarlar;
a) Temelleri çatlak ve çökme yönünden kontrol ediniz.
b) Duvarları, çatlak, nem, sıva ve badana yönünden kontrol ediniz.
1.2- Temizlik;
a) Trafo bölümünün temizliğini yapınız.
b) Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde varolan tüm yapıların temizliğini yapınız. Toz temizliğini
takiben yağların temizliğini yapınız. Trafo sıcaklığının dış ortama verilmesinde büyük önem taşıyan
radyatörlerin toz ve yağının temizlenmesini en sona bırakınız ve ayrı bir özenle temizleyiniz.
c) Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliğini yapınız.
d) Trafo buşinglerini en son temizleyiniz. Çıkmayan kirlerin temizliği için, Karbon-Tetra-Klorid kullanınız.
1.3- Kontrol ve İncelemeler;
a) Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz (kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini,
tamamen önler durumda olmalıdır).
b) Yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıları kontrol ediniz.
c) Bütün metal aksamı boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz.
d) Bütün elektriki ve mekaniki bağlantıları, gevşeklik yönünden kontrol ediniz.
e) Bütün elektrik bağlantılarını, elektrik kontak teması yönünden kontrol ediniz. Gerektiğinde yüzey
temizliği yapınız (trafo buşing bağlantıları hariç).
f) Baraların buşinglere bağlantısında, buşinglerin yatay yönde zorlanması halinde durumu onarınız.
g) Termostat ve Bucholz rölesinin, fonksiyon testini yapınız.
h) Teneffüs cihazını kontrol ediniz. Gerekiyorsa silikagel (hidroskopik madde) kurutması yapınız (filitre
yağını tamamlayınız).
i) Ark boynuzlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız.
1.4- Testler;
Aşağıdaki testleri yaparak değerlendirme sonuçlarına göre periyod öncesi testlerin gerekip gerekmediğini,
ölçme sonuçlarını ve varsa alınması gerekli önlemleri raporlayınız.
a) YG/AG, YG/Tank, AG/Tank yalıtım testleri (yalıtım seviyesi, PE-SÇ).
b) Yağın dielektrik dayanım testi.
c) Yağ nem miktarı (çıtırtı deneyi).
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d) Yağ renk kodu testi.
e) Yıldız noktası yüklenmesinin ölçülmesi.
f) İşletme topraklama direncinin ölçülmesi.
g) Sarım oran testi (Yukarıdaki test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu, gerek görülmesi halinde
yapılır. Bu durumda, test bütün gerilim kademeleri için ayrı ayrı yapılmalıdır).

2- KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER):
2.1- Çelik Yapı;
a) Kesicinin çelik yapısını oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol ediniz. Gevşek bağlantıları
sıkınız ve kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışmasını önleyiniz.
b) Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz. Gereken yerleri boyayınız.
2.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantılarını kontrol ediniz ve baralardan kesiciye mekanik
yük gelmemesini sağlayınız.
b) Elektrik bağlantı yüzeylerini kontrol ediniz ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapınız.
c) Yağ seviye göstergelerini ve yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa yağ ilavesi yapınız.
d) Yağın rengini kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
e) Yağ kaçağı yönünden, bağlantı noktalarını kontrol ediniz. Yağ kaçağı varsa, kaçağın meydana geldiği
noktayı tesbit ediniz.
2.3- Temizlik;
a) Hücrenin temizliğini yapınız.
b) Çelik yapının ve ardından kesici kutupların temizliğini yapınız.
c) Mekanizma bölümünü açarak, basınçlı hava yardımı ile temizliği yapınız.
2.4- Düzeltme;
a) Mekanizmayı, elemanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar kaçıklıkları
yönünden kontrol ediniz. Gerekiyorsa mekanizmayı sökerek, belirlenen aksaklıkları gideriniz.
b) Yağını temiz bir kaba alarak kesiciyi sökünüz. Kontakları, kesme hücresini, yalıtım tüpünü temizleyiniz.
c) Sabit ve hareketli kontakları kontrol ederek, varsa ark çapaklarını ince bir eğe ile alınız. İnce bir zımpara kullanarak, yüzey düzgünlüğünü sağlayınız. İnce bir zar oluşturacak şekilde, kontak yüzeylerini
vazelinleyiniz.
d) Kesme hücresi elemanlarını kontrol ederek, gerekiyorsa ark izlerini (malzemesine uygun bir yöntemle) temizleyiniz.
e) Kesici yağının rengini ve renk kodu yönünden uygunsa dielektrik dayanımını ölçünüz. Gerekiyorsa,
yeni yağ hazırlayınız.
f) Kesici montajını ve ayarlarını yapınız. Yağını doldurunuz.
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g) Açma ve kapama işlemlerini yaparak kontak hareketlerini kontrol ediniz. Kontakların senkron hareketlerini izleyiniz.
h) Hareket sonu kontaklarında kayma olup olmadığını ve kesici konumları ile tam çakışıp çakışmadığını
kontrol ediniz. Gerekiyorsa ayarlayınız.
i) Sekonder devre ile ilgili bağlantıları kontrol ediniz (fonksiyon testleri yaparak).

3- AKIM TRAFOLARI:
3.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtılmış bölümlerinin temizliğini yapınız.
3.2- Kontrol ve/veya İncelemeler;
a) Primer bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Bütün bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.
c) Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.
3.3- Testler;
Yalıtım testini yapınız. Sonucu raporlayınız.

4- GERİLİM TRAFOLARI:
4.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtılmış bölümlerin temizliğini yapınız.
4.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Primer bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa sıkınız.
c) Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.
4.3- Testler;
Yalıtım testini yapınız. Sonucu raporlayınız.

5- PARAFUDRLAR:
5.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtım bölümlerinin temizliğini yapınız. Çıkmayan kirlenmeler varsa, karbon-Tetra-Klorid kullanınız.
5.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Y.G. Tarafı bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
c) Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.
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5.3- Testler;
a) Yalıtım testini yapınız.
b) Topraklama direnç değerini ölçünüz.

6- AYIRICILAR:
6.1- Temizlik;
a) Çelik yapı temizliğini yapınız.
b) Yalıtma bölümlerinin temizliğini yapınız.
6.2- Kontrol ve İncelemeler;
a) Elektrikli bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.
b) Bütün bağlantıları kontrol ederek gerekenleri sıkınız (kumanda mekanizması dahil).
c) Bara bağlantılarındaki kasılmalar yüzünden, mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediğini kontrol
ediniz.
d) Hareketli ve sabit kontakları kontrol ediniz. Gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulayarak düzgün yüzey sağlayınız. Kontakları (ince) vazelinleyiniz.
e) Kontak basma durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak basma yay ayarlarını değiştirerek eksik
veya fazla basmaları düzeltiniz.
f) Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrollerini yapınız. Gerekiyorsa ayarlayınız.
g) Mesnet ve itici izolatörleri kırık, çatlak, vb. yönünden kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.
h) Kumanda mekanizmasını, kumanda boru ve mafsallarını kontrol ederek normal olduklarını ve normal
çalıştıklarına bakınız.
6.3- Testler;
İzolatörlerin durumundan şüphe duyulduğu durumlarda, yalıtım testi yapınız.

7- TOPRAKLAMALAR:
7.1- Kontrol ve Bakımlar;
a) Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, kablo başlığı vb.)
gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantılarını sökerek, temas yüzeylerini
temizleyiniz. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyayarak bağlantıyı yenileyiniz.
b) Bu bağlantılardan başlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenlerini kontrol ediniz.
Ek noktalarındaki bağlantıları sökerek, temas yüzeylerini temizleyiniz. Gerekirse alüminyum boya ile
boyayınız.
c) Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı işlemi tekrarlayınız.
d) Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama
barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantılar için aynı işlemi tekrarlayınız.
e) Hücre kapılarının flex, topraklama bağlantılarını açınız ve aynı işlemi tekrarlayınız.
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f) Topraklanmamış birimler var ise, topraklama barasına bağlantılarını yapınız (birbirlerine cıvata ile
bağlı birimlerin bu bağlantıları, topraklama yönünden elektrikli bir bağlantı sayılmaz).
g) Topraklama barasının, topraklama elekdroduna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50
cm.’lik kısmını açarak korozyon yönünden kontrol ediniz. Aşırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse, topraklama iletkeninin yer altındaki bölümüne ve elektroda koşut bağlanan ikinci bir topraklama
kurunuz.
7.2- Ölçme;
a) Topraklama barasını, topraklama elektroduna en yakın bağlantısından ayırarak, topraklama elektrodunun topraklama direncini ölçünüz (bu ölçme, toprak altında kalan kısmın topraklama direncini verir).
Bulunan değerin doğruluğunu kontrol ediniz.
b) Ayrılan bağlantıyı normale getirerek, topraklama direncini topraklama elektroduna en uzak bulunan 3
veya 4 noktadan tekrar ölçünüz. Bu değerler, topraklamanın yer altındaki kısmına ait topraklama direnç
değeri ile aynı olmalıdır. Daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda, ara bağlantılarda kötü temas
olduğu belirleneceğinden, hatalı bağlantıyı bularak onarınız (ölçme için, insanların en çok temas ettikleri
noktaların seçilmesi uygun olur).

8- BARALAR:
Bara temizliklerini yapınız. Bütün bara bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa yüzey temizliğini yapınız
ve sıkınız. Gerekiyorsa baraları boyayınız.

9- MESNET İZOLATÖRLERİ:
İzolatör temizliklerini yapınız. Bağlantı gevşekliklerini kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız. Baraların izolatör bağlantılarını kontrol ediniz. Kırılmış veya çatlamış izolatörleri değiştiriniz.

10- GEÇİT İZOLATÖRLERİ:
Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H), geçit izolatörlerinin temizliklerini yapınız. Tij ve iletken
bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse temas yüzeylerini temizleyiniz.

11- KABLO BAŞLIĞI:
Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizliklerini yapınız. Kasıntılı çalışma yönünden durumu kontrol
ediniz. Gerekiyorsa temas yüzeylerini temizleyiniz.

12- YERALTI KABLOLARI ve KABLO KANALLARI:
12.1- Kontrol;
a) Kablonun hariçte kalan bölümleri kanal içinde ise, kanalları açarak kabloyu kontrol ediniz. Gerekiyorsa kanalı temizleyiniz.
b) Kablonun hariçte ve dahilde, toprak üstünde kalan bölümlerini ve mekanik bağlantılarını kontrol
ediniz.
c) Kablonun mekaniki bağlantısını sağlayan elemanların (kelepçe v.b.), kablo izolasyonunu zedeleyip
zedelemediğini kontrol ediniz.
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12.2- Test
Kablonun her iki ucundan elektriki bağlantılarını çözerek, yalıtım testini yapınız. Bulunan değerleri raporlayınız.

13- AKÜ ve REDRESÖR:
13.1- Akü bataryası;
a) Akü bataryası su seviyelerini kontrol ediniz. Gerekenleri tamamlayınız. Elemanların bome ve gerilim
değerlerini okuyunuz, okunan değerleri kaydediniz.
b) Akü bataryasına suni yük bağlayarak deşarj ve takiben şarj ediniz. Bu işi 2 veya gerekiyorsa 3 defa
tekrarlayarak ölçmeleri yenileyiniz.
c) Son şarjı takiben su tamamlama işlemlerini yaparak bataryayı tampon şarja alınız.
13.2- Redresör;
a) Redresör panosunun dış ve iç (hava ile) temizliğini yapınız.
b) Ölçü aletleri, sigortalar, doğrultucu elemanlar, şalterler, sinyal tertipleri v.b. elemanların normal çalıştıklarını denetleyiniz.
c) AC ve DC bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.

14- PANOLAR:
14.1- AG Ana Dağıtım Panoları;
a) Panoların dış ve iç temizliğini, basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.
b) Pano teçhizatının normal durumda olduğunu denetleyiniz.
c) Bütün elektriki bağlantıları kontrol ediniz.
14.2- Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları;
a) Panoların iç ve dış temizliklerini, basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.
b) Röle, yardımcı röle, sesli ve ışıklı sinyal, şalter ölçü aleti v.b. teçhizatın normal çalıştıklarını görünüz.
Rölelerin fonksiyon testlerini yapınız.
c) Elektriki bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.

15- ÇELİK YAPI:
Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları v.b. tüm çelik yapının temizliğini
yapınız. Boya ihtiyaçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa boyayınız.

16- GÜVENLİK TEÇHİZATI:
Tüm güvenlik teçhizatını temizleyiniz. Sağlam ve güvenilir olduklarını denetleyiniz. Gerekiyorsa test ediniz. Güvenilir olmayanları servisten kaldırınız.
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EK: 2-6
TABLO: 1
ELEKTRİK YG TESİSLERİ BAKIM HİZMETLERİ
TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ
ADI SOYADI

Bitirdiği Okul ve Yılı

Deneyimini Oluşturan Hizmetleri

S
O

B

R

A

U

K

M

I

L

M

U
S
U

B
A
K
I
M

P
E
R
S
O
N
E
L
İ

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve onaylarım.
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EK: 2-7
TABLO: 2
ELEKTRİK YG TESİSLERİ BAKIM HİZMETLERİ
TAKIM ve TEÇHİZAT BİLDİRİMİ
Takım veya Teçhizatın
Adı

Özellikleri

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve onaylarım.

54

Değeri (TL.)

Alış Taihi

__________________________________________________ Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri

EK: 3
DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 1) TARAFLAR:
Bir taraftan .................................................................................................................., diğer taraftan aşağıda
belirtilen işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen..........................................................................................
bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.
Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.
Madde 2) TANIMLAR:
a. Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri:
İşletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V’un üzerinde olan (güç
trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, sigorta, parafudr, geçit izolatörü, mesnet izolatörü
v.b.) teçhizat, cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar, kablolar, klemensler v.b.) güvenlik ve işletme
topraklama elemanları, primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluşturulmasında kullanılan tüm
cihaz kaideleri, konstrüksiyonları, kumanda, koruma, sinyal, kilit devreleri ve panoları, AG ana dağıtım
panosu ve teçhizatın oluşturduğu bölümlerdir.
b. Alçak Gerilim (AG) Tesisleri:
İşletmede, üretim sürecinin gerçekleşmesinde yer alan, anma gerilimi (1000 V’a kadar olan) ve elektrik
enerjisi ile çalışan tüm temel ve yardımcı cihazlar ile, tüm bağlantı elemanlarından oluşan, Sistemin ana
dağıtım panosundan sonraki bölümlerinin tümüdür.
Madde 3) DANIŞMANIN NİTELİĞİ:
Danışmanın gerçek kişi ve elektrik mühendisi olması şarttır. Kuruluşlar bu sözleşmeye taraf olamazlar.
Birden fazla elektrik mühendisi bu sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur.
Madde 4) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Danışmanın, uzmanlık alanı içinde kalan konularda işverene sunacağı hizmetlerin esaslarını ve tarafların
konuya ilişkin yükümlülüklerini düzenlemek bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
Madde 5) DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) YG ve AG tesislerinin durumu, enerji tüketimi, tarife seçimi, güç analizi, tevsi ve yenileme ihtiyaçları, arızaların değerlendirilmesi ve işletme içinde ortaya çıkabilecek tüm sorunların değerlendirilerek
çözümlenmesi ve işverence talep olunan diğer konularda araştırma yapmak ve öneri geliştirmek Danışman’ın başlıca görevidir.
b) Danışman ayrıca, işverenin kendisine verdiği yetki çerçevesinde TEDAŞ ve diğer kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, yazışma yapmak, işvereni temsil etmek gibi görevler de üstlenir.
Madde 6) İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Danışmanın işletmeyle ilgili gerek duyduğu teknik, idari bilgilerini vermek.
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Madde 7) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
Sözleşme, Oda onay tarihinden itibaren aynı yılın sonuna kadardır.
Madde 8) ÜCRET:
Bu sözleşmeye konu işler karşılığında iş verence, danışmana ödenecek aylık ücret ........................................
........................................................................................ TL/Ay)’dır.
Madde 9) ÖDEME:
Ödemelerin her ay sonunda yapılması esastır. Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk aylık, Danışman’ın
lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.
Madde 10) SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih
edilmiş sayılır.
a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile danışmanın sorumluluk altına girmesi veya
danışmanlık hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi,
b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması,
c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde, maddeye uygun durumun
doğması,
d) Danışmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi
e) Danışmanın hizmeti yürütmede işini geciktirmesi, işletmenin şartlarına uyum göstermemesi ve bunda
ısrarlı olması,
f) Danışmanın çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması,
g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi,
Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu, sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen ay başı fesih tarihi olarak kabul edilir. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. Ancak sıralanan bu durumlar
söz konusu olmamasına rağmen, işverenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme
döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır. Sözleşmenin tek taraflı Danışman
tarafından feshi durumunda, fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir.
Madde 11) EMO’NUN MÜDAHALE HAKKI:
Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde, EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve
yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağlamada, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur.
EMO bu durumu ile, sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile, işveren
tarafından da kabul olunmuş sayılır.
Madde 12) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak .............................................................. mahkemeleri
yetkilidir. Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlık-
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ların EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür. Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde,
EMO tarafından görevlendirilecek bir uzman, işveren veya yetkilisi, Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar. Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile
katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir.
Madde 13) HİZMETİN DEVRİ:
Danışman, geçerli nedenlere dayanarak, bu sözleşme ile yüklendiği hizmetleri bir başka mühendise geçici
bir süre veya süresiz olarak devredebilir. Ancak bu talebin ve yeni sorumlunun işverence kabul edilmiş olması, ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması zorunludur.
Madde 14) ÖZEL HÜKÜMLER:
Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir. Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler, bu Sözleşme hükümleri ile çelişemez.
Madde 15) YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme......./......./........... tarihinde 1 asıl, 3 örnek olarak tanzim ve imza olunmuştur.
Sözleşmenin imzalandığı gün, bu sözleşmenin dönem başlangıç tarihi olup, EMO tarafından onaylanması ile
yürürlüğe girer. Sözleşmenin, imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur.
Madde 16) YASAL İKAMETGAH ADRESLERİ:
Taraflar yasal ikametgahlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak her türlü
tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır.
İŞVEREN:..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................
FAKS:.................................................................
DANIŞMAN:.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................
FAKS:.................................................................
TRAFO ADRESİ:..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TRAFO GÜCÜ :..............................................................
ABONE NO

:.............................................................

MERKEZ TİPİ : BİNA/DİREK/ŞALT

TRAFO NO

:.............................................................

KORUMA TİPİ : SEKONDER/PRİMER

İŞVEREN

DANIŞMAN

EMO ONAYI
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TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU
(FENNİ MESULİYET) HİZMET SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR
TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS)
Adı, Soyadı
:
Tescilli Büro Adı :
T.C. Kimlik No
:
Oda Sicil No
:
SMM/B. Tescil No :
Vergi D. - V. No :
Adres - Tel
:

İŞVEREN
Adı, Soyadı
Ticari Ünvanı
T.C. Kimlik No
Vergi Dairesi
V. Hesap No
Adres - Tel

:
:
:
:
:
:

TUS BAŞLAMA TARİHİ: ......./......./20
Bu sözleşmede taraflar, TUS ve İŞVEREN olarak anılmıştır.
MADDE 2: İŞİN KONUSU
Yukarıda tarafları belirtilen işbu sözleşme aşağıdaki yazılı koşullarla taraflarca ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ olarak düzenlenmiş ve
imza altına alınmıştır.
A) SÖZLEŞMENİN KONUSU YAPININ:
İli

İlçesi

Mahalle veya
Semt

Belediyesi

İmar
Durumu Tarihi

Pafta

Ada

Parsel

B) YUKARIDA BELİRTİLEN ARSA ÜZERİNE YAPILACAK OLAN YAPININ ÖZELLİKLERİ:
Yapının
Sahibinin
Adı

Kullanma
Amacı

Kat
Adedi

Toplam
İnşaat Alanı

Taban
Alanı

Top. İnşaat
Azami
Yapının (kW)
Maliyeti İnşaat Süresi
Kurulu Güç:
İlave Güç:
Toplam Güç:
Talep Gücü:
Asansör Cinsi:
Asansör Sayısı:
Taşıma Kapasitesi:
Durak Sayısı:
Motor Gücü:
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C) YAPININ PROJE MÜELLİFİNİN
Adı, Soyadı

:.......................................................

T.C. Kimlik No

:.......................................................

Oda Sicil No

:.......................................................

MADDE 3: TUS HİZMETİ SÜRESİ (YAPIM SÜRESİ)
Bu sözleşme, yukarıda bilgileri yer alan yapının ................ ay süre ile Elektrik Tesisatı Teknik Uygulama
Sorumluluğu Hizmeti için geçerlidir.
MADDE 4: TUS HİZMETİ BEDELİ ve ÖDEMELER
İŞVEREN, TUS’a yukarıdaki özelliklere sahip yapının TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ karşılığı olarak TOPLAM .................................................................................TL+KDV bedeli,
(yazı ile ....................................................................................TL+ KDV) TUS bedeli olarak ödeyecektir.
a) Bu bedelin %20’si sözleşme ile birlikte, kalanı inşaat süresince net asgari ücretin yarısından az olmayan aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere sözleşme anında çek/senet şeklinde TUS’a ödenecektir.
b) TUS’a yapılacak ödeme tutarı, EMO En Az Ücret Tanımları esasları çerçevesinde olacaktır. Birbirini
tekrar eden yapılarda, aynı projenin aynı yerde ve aynı sözleşme dahilinde yapılması durumunda, EMO
En Az Ücret Tanımlarına göre bulunan TUS ücreti tüm uygulamaların %100’ü alınarak toplam yapı alanı
üzerinden değerlendirilir.
c) İnşaatın süresinden önce bitirilmesi halinde TUS’a sözleşmede belirtilen ücretin tamamı ödenecektir.
d) Yapım süresinin her hangi bir nedenle bu sözleşmedeki TUS hizmeti süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yapmak zorundadırlar. Ek sözleşmede, TUS hizmetinin bedeli ve süresi, seviye tespit
tutanağına göre kalan işin yüzdesi üzerinden ait olduğu yılın asgari ücret tarifesinden hesaplanır.
e) Damga Vergisi ile ilgili yükümlülük İŞVEREN tarafından üstlenilecektir.
MADDE 5. TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
a) TUS, uzmanlık konusuna göre üstlendiği teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerini; genel anlamda
toplumun, işverenin, yapı sahibi ve kullanıcılarının, meslektaşlarının, EMO’nun ve yapıya ilişkin diğer
fenni mesullerin ortak yararını gözeterek, mesleki davranış ilkelerine uygun ve eksiksiz olarak yerine
getirmekle yükümlüdür.
b) TUS, teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının yapı ruhsatı ve ekleri, onaylı proje ve hesaplar ile teknik şartnamelerine göre inşa edilmesini sağlar. Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve montajı,
projelerine, detaylarına göre, boyut ve şekillerine uygun olarak eksiksiz yapılmasını uzmanlık konusuna
göre denetler. Proje müellifinin kaşesi ve imzası olmayan çizili ve yazılı belgelere itibar etmez ve bunlara
dayanarak uygulama yaptıramaz.
c) TUS, teknik uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapının aynı anda şantiye şefliğini, yapı yükleniciliğini veya elektrik tesisatçılığını üstlenemez, bu yapıya malzeme satışı yapamaz. Ayrıca TUS, bağlı bu-
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lunduğu tescilli büro ile herhangi bir ticari ortaklığı bulunan veya ticari faaliyette bulunduğu firmaların
uygulamasını üstlendiği yapılarda TUS hizmetini üstlenemez.
ç) Teknik Uygulama Sorumlusunun yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı
bir ilde TUS hizmeti üstlenilebilmesi için, her bir yapı için ilgili idarenin ve ilgili EMO biriminin uygun
görmesi ve yapı yeri ile TUS’un işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.
d) İlgili EMO birimi sınırları içerisinde TUS görevini üstlenecek yeterli sayıda SMM yoksa 5 nci maddenin ç bendine uygun olarak başka bir TUS görevlendirilir.
e) TUS görevi üstlenecek bütün SMM’lere 120.000 m� inşaat alanı üzerinden ilgili EMO birimince TUS
puanı verilir. Üzerinde başka bir TUS bulunmamak koşulu ile bu miktarı aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz.
f) Bir yapı kümesi içerisindeki yapıların TUS hizmeti, SMM’nin üzerindeki TUS puan sınırını aşmaması
koşuluyla tek bir SMM tarafından görülebileceği gibi farklı SMM’ler tarafından da üstlenilebilir. Ancak
bu durumda farklı TUS’lara ait projeler ayrı olarak hazırlanır.
g) TUS puan sınırı dolan SMM, ilgili EMO birimi tarafından uyarılır ve TUS puanında düşme olana
kadar yeni TUS hizmeti üstlenemez. Ancak TUS puanı düşerse, düşen puan kadar yeni TUS hizmeti
üstlenebilir.
ğ) Süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan TUS hizmeti üstlenmiş SMM’lerin bu durumları ile TUS puanlama bilgileri EMO birimleri tarafından denetlenerek, düzenlenecek sicil durum belgesi ilgili idareye
gönderilir.
h) TUS, görevini yapması sırasında ruhsat ve ekleri projelere, yasa, yönetmelik ve standartlara aykırı iş
ve uygulamaları TUS Tesis Takip defterine işleyerek kayıt altına almak ve bu durumu altı iş günü içinde
ruhsatı veren ilgili idareler ve ilgili EMO birimine bildirmek zorundadır.
ı) TUS, değişiklik projesi hazırlanması gerekiyorsa proje sorumlusundan bu projenin hazırlanarak onay
işlemlerinin tamamlanmasını ister. Onaylı projesi olmayan hiçbir işe izin verilmez.
i) İş Bitirme Tutanağı, TUS Sicil Durum Belgesi, TUS Tesis Takip Defteri iş bitiminde ilgili EMO Birimine teslim edilir. EMO birimi bu belgelerle birlikte düzenlenmiş olan TUS hizmetine ait serbest meslek
makbuzlarının veya faturaların fotokopilerini arşivler.
j) TUS, yapının ilgili idare ve Oda tarafından onaylanmış projelerinin ve eklerinin, diğer gerekli yazılı ve
çizili belgelerin, yapı ruhsatının, TUS Tesis Takip Defterinin yapı yerinde bulunmasını şantiye şefi ile
birlikte sağlar.
k) TUS, elektrik tesisatçısı tarafından yapılan her türlü imalatı ve kullanılan malzemeyi yerinde inceler,
uygulama projesine göre uygun olup olmadığını kontrol eder. Uygun olmayan durumlarda uygun hale
getirir. Proje ve eklerinin sorumluluğu ve değişiklik yapma yetkisi elektrik proje müellifine aittir. Yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve yapılan şekli ile kalmasında sakınca görmediği eksiklikleri,
proje müellifinin ve yapı sahibinin de onaylarını aldıktan sonra TUS Tesis Takip Defterine kaydeder.
l)TUS, inşaatın bitiminde yapıyı inceler, yerinde yapılan inceleme sonucu yapının ruhsatına esas; yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı belirlenirse TUS
Tesis Takip Defterine durumu kaydederek iş bitirme tutanağını diğer TUS’larla birlikte imzalar.
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m) TUS görevini yasal zorunluluklar dışında devredemez, vekâleten yaptıramaz.
n) TUS, inşaatta uzmanlık alanıyla ilgili her konuyu ve imalatı bilmek, görmek, izlemek, yanlışları düzelttirmek ve gerekirse yasal koşulları yerine getirtmekle yükümlüdür.
o) TUS, inşaatta gördüğü tüm aksaklıkları ve yanlışlıkları, projeye aykırılıkları, yapı sahibine, elektrik
tesisatçısına ve proje müellifine bildirir, düzeltilmesini talep eder.
ö) TUS, bütün girişim ve uyarılarına rağmen projeler ve teknik şartnamelere uygun hale getirilmeyen
işleri ve uygulamaları 6 (altı) işgünü içerisinde yapı ruhsatını veren ilgili idareye yazılı olarak bildirmek
zorundadır.
p) TUS, yapının inşaatı süresince özel durumlarda kendisine yapılan çağrıya mücbir sebepler haricinde
48 saat içinde cevap vermek zorundadır.
r) TUS SMM-BT belgelerini almış olmak ve üzerinde fenni mesullük görevi bulunduğu sürece anılan
belgeleri her yıl yenilemek zorundadır. Aksi durumda TUS görevi sona erdirilir ve ilgili idarelere ve
İŞVEREN’e yazılı olarak bildirilir.
s) TUS, EMO’nun öngördüğü meslek içi eğitimleri almış olmalıdır.
ş) TUS, yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını yazılı olarak uyarmışsa ve ilgili idareye bildirmiş ise bu uyarılarına uyulmamış olmasından ötürü doğacak hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.
t) TUS’un esas görevi elektrik mühendisliği hizmetleri yönünden inşaatı yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemektir. Bu nedenle, yapı sahibine, çalışanlara, üçüncü şahıslara, kamu
kuruluşlarına ve inşaat izni veren ilgili idareye karşı yapı yerinde meydana gelen ve işçi sağlığı ve iş
güvenliğine ilişkin kaza ve hasarlardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz ve sorumluluk
üstlenemez. Bu sorumluluk yapı sahibine, elektrik tesisatçısına ve şantiye şefine aittir.
Madde 6: TUS HİZMETİNİN AŞAMALARI
TUS’ların inşaat süresince şu aşamalarda kontrol yapması zorunludur.
İşveren tesisata başlamadan önce ve her aşamada TUS’a haber verecektir. İşveren TUS’un İş Başlama bildirimi verebilmesi için tesisat ile ilgili yapımcı firmayı TUS’a bildirecektir. TUS yapımcının da imzası olan İş
Başlama bildirimini hazırlayarak ilgili kurumlara ve EMO’ya verecektir. İnşaatın tesisatının yetkili firmalar
tarafından yapılmasının denetimi TUS’un görevidir.
a) Temel atılma aşamasında;
Temel atılırken yapılması gerekli topraklama sisteminin proje ve tekniğe uygunluğunu kontrol edecektir.
b) Sıva altı boru ve kanalların döşenmesi aşamasında;
Tüm yapıda duvarda, ara döşemelerde, döşenen asma tavan içindeki, tesisatı kontrol edecektir. Döşenen
tesisatın malzemesinin standartlara uygunluğunu kontrol edecektir.
c) Kablo çekimi aşamasında; kabloların cins, renk ve kesit kontrolleri yapılacak, yürürlülükteki şartnamelere ve projeye uygunluğu kontrol edilecektir. Sıvadan sonraki montaj işlemlerinde de gerekli
kontrolleri yapacaktır.
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ç) Sıva üstü montaj aşamasında;
Her türlü tesisat cihazının tabana, duvarlara, asma tavana, borulara vb. montajının projeye uygunluk ve
işçilik açısından kontrollerini yapacaktır.
d) Genel Kontrol;
TUS, elektrik tesisatı ile ilgili olarak binada kaliteli malzeme kullanımı işçilik ve montajı tek tek kontrol
ederek projeye, tekniğe, standartlara, şartnamelere ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını denetleyecektir.
e) TUS, yaptığı denetimi her aşamasında rapor halinde TUS Tesis Takip Defteri’ne işleyecektir.
f) TUS, İŞVEREN’i yukarıda belirtilen kontrol aşamalarında kendisine haber vermesi konusunda uyaracaktır.
MADDE 7: TUS HİZMETİNİN SÜRESİ
a) TUS süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Zorunlu nedenler ile işe başlama gecikir ise TUS,
bu durumu TUS Tesis Takip Defterine kaydeder ve ilgili idareye ve EMO birimine yazılı olarak bilgi
verir.
b) TUS hizmetinin bitiş tarihi, aksi bir hüküm yoksa yapı ile ilgili iş bitim bildirimini imzalayıp EMO’ya
onaylattıktan sonra yapı kullanma izninin alındığı tarihtir. Ancak yapı yüklenicisinin yapım işlerinden
doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğini yerine getirmemesi sebebiyle yapı kullanım izin belgesi alınamaması durumunda, yapı yüklenicisi olmayan yapı sahibinin ya
da yapıda görev alan TUS’ların talebi ile ilgili idarenin düzenleyeceği tespit tutanağının EMO birimine
iletilmesi sonrasında TUS’un görev süresi sona erer.
c) TUS hizmet süresi sözleşmede belirtildiği gibidir. Süre tespitinde EMO tarafından hazırlanan ve TUS
Uygulama Esasları Yönetmeliğinde belirtilen “Yapı Süresi En Çok Süre Cetveli” örnek alınır. Yapının
sözleşme süresi içerisinde bitirilememesi durumunda Madde 4.d’ye göre işlem yapılır.
d) TUS hizmeti sözleşmenin yenilenmesi durumunda, yapıya ilişkin mülkiyet belgesi, yeni TUS sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapının o andaki durumunu gösteren tespit tutanağı EMO tarafından düzenlenir.
e) TUS’un değişmesi durumunda, yapının o andaki durumunu gösteren, EMO tarafından düzenlenen
tespit tutanağı, yeni ve eski TUS’lar tarafından düzenlenerek imzalanması gereklidir.
f) TUS hizmet süreleri iş programı ile aynı olmalıdır. Bu süreler sözleşme ile belirlenir. Yönetmelikte yer
alan tablo, bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda örnek alınacak süreleri gösterir.
g) İnşaat, tabloda belirtilen süre içinde bitirilmediği takdirde, o yılın EMO En Az Ücret Tanımları üzerinden hesaplanan toplam bedelin süreye bölünmesi ile bulunan aylık ücret, uzayan sürede TUS’a aylık
olarak ödenir.
h) İnşaat ihale edilmişse, yüklenicinin sözleşmesinde yazılı inşaat süresi esas alınır. TUS, inşaat süresinin uzamasından sorumlu tutulamaz.
ı) Kat alanı 1000 m²’den fazla yapılarda, kat alanının her 100 m² artması durumunda, tabloda belirtilen
sürelere, 1 ay ilave edilir.
i) Kat adedi 14 kattan fazla yapılarda, artan her kat için, tabloda belirtilen sürelere, 1 ay ilave edilir.
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MADDE 8: TUS’un İSTİFASI
TUS geçerli bir gerekçe olmadan görevini bırakamaz ve devredemez. Geçerli gerekçe ile TUS’un;
a) TUS hizmetini yürütemeyeceği 5 inci maddede tarif edilen uygulama alanı dışına yerleşmesi,
b) Çalışma statüsünün değişmesi,
c) Mesleği uygulama yeteneklerini yitirmesi,
d) Yazılı uyarılarına rağmen, yapı sahibinin uygunsuz inşaat ve imalatları düzelttirmemekte direnmesi,
e) Askere gitme veya seferberlik, olağanüstü hal veya doğal afetler nedeniyle görevini yapamaması,
f) Yapı sahibinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması anlaşılmalıdır.
TUS geçerli bir gerekçe ile istifa eder ise görevin bırakıldığı tarihe kadar yapılan işlere ait sorumlulukları devam eder. Bu durumda, TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması
gerekir.
TUS’un, görevinden istifa etmesi durumunda; inşaatın o andaki durumunu belirleyen tespit tutanağı düzenlemesi ve yapı sahibine, ilgili idareye ve EMO’nun ilgili birimine yazılı bildirimde bulunması zorunludur.
TUS’un istifası EMO’nun ve ilgili idarenin onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 9: TUS’un GÖREVDEN ALINMASI
TUS’un denetiminde ilgili EMO birimi görevli ve yetkilidir.
TUS’un ilgili mevzuata uygun olarak üstlendiği TUS hizmetini gereğince yapmaması, yapımı geciktirmesi
nedeniyle yapı sahibi ve elektrik tesisatçısını maddi kayıplara uğratması ve bu durumun ilgili EMO birimi
tarafından da tespiti ve onayından sonra ilgili idarenin kabulü ile TUS yapı sahibi tarafından görevinden
alınabilir.
Bu durumda; yapı sahibi, EMO’nun da onayı ile yeni bir TUS’u 7 (yedi) işgünü içinde görevlendirir.
TUS’un yukarıdaki gerekçeler ile veya herhangi bir nedenle EMO tarafından meslekten men cezası alması halinde, TUS görevi ilgili EMO birimi kararıyla sona erdirilir ve bu durum ilgililere yazı ile bildirilir.
Bu durumda, TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir.

Yapım İşinin Geçici Bir Süre Durdurulması
MADDE 10: İnşaat, iklim koşulları, yapı yasağı ya da zorunlu nedenlerle geçici bir süre durdurulursa, durum yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve TUS’a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Bu durumda TUS’un
hizmet süresi devam eder ancak TUS’a durdurulan süreye karşılık gelen TUS hizmetleri ücreti ödenmez.
İnşaat, iklim koşulları ya da zorunlu nedenlere dayanmadan yapı sahibinin kendi isteği üzerine herhangi bir
nedenle geçici olarak durdurulursa durum ilgili idareye ve TUS’a yazılı olarak bildirilmek zorundadır. İnşaatın geçici bir süre durdurulması durumunda, TUS’un hizmet süresi devam eder ve bu süre içerisinde TUS
hizmetleri ücretleri kendisine ödenir.
İnşaatın herhangi bir nedenle geçici olarak durdurulduğu önceden TUS’a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirilmediği takdirde inşaatın geçici olarak durdurulduğu süre TUS’un hizmet süresinden sayılır.
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İnşaatın herhangi bir nedenle geçici bir süre durdurulması nedeniyle yapım süresinin sözleşme süresini
aşması durumunda taraflar ek sözleşme yaparlar. Bu sözleşmede, TUS’un ücreti hizmetin yapıldığı yılın En
Az Ücret Tanımlarından hesaplanarak ödenir.
İnşaatın geçici olarak durdurulduğu 3 (üç) aylık sürenin sonunda inşaat yeniden başlamaz ise TUS’un sözleşmesini fesih hakkı doğar. Sözleşmenin feshi durumunda TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının
tamamı ödenir.

Yapım İşinin Süresiz Durdurulması
MADDE 11: Yapı sahibi inşaatın süresiz olarak durdurulduğunu TUS’a ve ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimden sonra 7 (yedi) işgünü içinde TUS’un görevi sona erer ve sözleşmesi fesih olur.
Bu durumda, TUS’un yaptığı hizmetten doğan alacaklarının tamamının ödenmiş olması gerekir. Ayrıca
sözleşmede belirtilen işin tamamına ait bedelin bu ödemeden sonraki miktarının %30’u, inşaatın durdurulduğu yılın En Az Ücret Tanımlarına göre hesaplanarak 1 (bir) ay içerisinde TUS’a ödenir.
MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLAR
Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine EMO’nun hakemliğine başvurulabilir. Anlaşmazlıkların sulh yoluyla
çözümlenememesi halinde, ……………………..…………………….......……... Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 13: SÖZLEŞMENİN DOĞAL EKLERİ
3194 sayılı İmar Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6235-7303 Sayılı TMMOB Kanunu,
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, Enaz Ücret Tanımları,
EMO Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve
diğer yürürlülükte olan ilgili Yasa, Yönetmelik, Şartnameler bu sözleşmenin ekidir.
MADDE 14: DİĞER HÜKÜMLER
a) Taraflar ilgili yasalar, yönetmelikler ve şartnameler gereği yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine
getirmek zorundadır.
b) Taraflardan herhangi birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde, bu durum sözleşme ihlali yapan
tarafa yazılı olarak bildirilecektir.
c) Sözleşmedeki adresler tarafların yasal adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü bildirim kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini en geç 7 işgünü içinde birbirlerine, ilgili idareye
ve ODA’ya bildirecektir.
d) Bu sözleşme, tarafların hazır bulunduğu ilgili EMO biriminde imzalanacaktır.
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MADDE 15: ÖZEL ŞARTLAR Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda aşağıda yazılı mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.
a)

.............................................................................................................................................................

b)

.............................................................................................................................................................

c)

.............................................................................................................................................................

MADDE 16: İşbu sözleşme ............ sayfa 16 maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca
(......./......./.............) tarihinde imzalanmıştır.
Bu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiştir.

TUS
Adı-Soyadı-Kaşesi

İŞVEREN
Adı-Soyadı-Ünvanı-Kaşesi

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ŞUBESİ
TEMSİLCİLİĞİ
...........no ile oda kaydına alınmıştır.
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TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
(Bina)
MADDE 1: TARAFLAR
Bir taraftan..............................................................................................................(İŞVEREN), diğer taraftan
aşağıda belirtilen Enerji Yöneticiliği hizmetini üstlenen......................................................................................
bu sözleşmenin taraflarını oluştururlar.
Sözleşmenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca “İŞVEREN” ve “ENERJİ YÖNETİCİSİ” olarak
anılacaktır.
Bu Sözleşme ........../........../................ tarihinde 1 asıl, 3 örnek olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin imzalandığı gün, bu sözleşmenin başlangıç tarihi olup, EMO tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin, imzalanmasını izleyen 10 gün içinde EMO onayına sunulması zorunludur.
MADDE 2: TANIMLAR
2.1. Enerji Yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji
yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi,
2.2. Enerji Yöneticisi Sertifikası: Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji verimliliği
danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi
2.3. Eğitim-Etüt-Proje Sertifikası: Bina, sanayi, ısı-mekanik ve/veya elektrik kategorilerinde eğitim,
enerji etüdü, danışmanlık, enerji yöneticiliği, ve verimlilik artırıcı proje hazırlanması gibi hizmetleri
yürütebilmeleri için Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi,
2.4. Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen
enerji, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,
2.5. VAP: Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin
geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi,
2.6. Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
2.7. Kanun: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu,
2.8. Enerji Etüdü: Enerji verimliliğinin artırılmasına, yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve
raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları,
2.9. Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan birim
hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması,
2.10. Bina: Konut, hizmet ve ticarî amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu,
2.11. Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de
yoksa binaya malik gibi tasarruf eden gerçek veya tüzel kişiyi,
2.12. Bina yönetimi: Binanın işletmesinden ve/veya yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
2.13. TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,
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MADDE 3: ENERJİ YÖNETİCİSİNİN NİTELİĞİ
Enerji Yöneticisinin gerçek kişi ve Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi olması şarttır. Kuruluşlar
bu sözleşmeye taraf olamazlar. Birden fazla enerji yöneticisinin bu sözleşmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müştereken sorumludur
MADDE 4: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Kanun ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
hükümleri uyarınca ............................, ............................ tarafından ENERJİ YÖNETİCİSİ olarak görevlendirilmesidir.
MADDE 5: ENERJİ YÖNETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Enerji yönetimi kapsamında, ENERJİ YÖNETİCİSİ, Bina’da aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir:
5.1.1. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
5.1.2. Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,
5.1.3. Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları
yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,
5.1.4. Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında
yapılmasını koordine etmek,
5.1.5. Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda
ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
5.1.6. Enerji tüketimini ve maliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
5.1.7. Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini
ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,
5.1.8. Enerji kompozisyonunun değerlendirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları
araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerinin aşılmamasına
yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulanmasını koordine etmek,
5.1.9. Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi
halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,
5.1.10. Kanun kapsamında her yıl mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri
hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak
MADDE 6: İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Enerji Yöneticisinin (görevlerini yerine getirebilmesi için) gerek duyduğu imalatların veya hizmetlerin
yerine getirilmesini sağlamak, teçhizat ile ilgili gerekli bakım ve onarım işlerini yaptırmak, talep olunan
ölçüm gereçlerini almak, enerji yöneticisini görevin gerektirdiği ölçüde yetkili kılmak işverenin yükümlülüklerindendir.
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MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin sona erme süresi, Oda onay tarihinden itibaren tarafların biri veya her ikisi tarafından fesih olana kadardır. Ancak oda tarafından her yıl belirlenen en az ücretler değiştiğinde Enerji Yöneticisine ödenen
ücret bu değerle güncellenir.
MADDE 8: ÜCRET
Bu sözleşmeye konu işler karşılığında işverence, Enerji Yöneticisine ödenecek aylık ücret Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) en az ücret yönetmeliği çerçevesinde belirlenen miktardan az olamaz.
Enerji Yöneticisi Hizmet ücreti KDV hariç ........................................................................... TL/Ay)’dır.
MADDE 9: ÖDEME
Ödemelerin her ay sonunda yapılması esastır. Sözleşmenin imzalama tarihine göre ilk aylık Enerji Yöneticisinin lehine olarak tam veya yarım aylığa tamamlanır.
MADDE 10: SÖZLEŞMENİN FESHİ
Aşağıda belirtilen durumların doğması ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi durumlarında sözleşme fesih
edilmiş sayılır.
a) İşverenin yerine getirmediği yükümlülükleri nedeni ile İşletme Sorumlusunun sorumluluk altına girmesi veya Enerji Yöneticiliği hizmetini yerine getirmesinin güçleşmesi,
b) İşverenin ücret ödemelerini yapmaması ve/veya ödeme gecikmelerinin olması ve bunda ısrarlı olması,
c) Özel hükümler bölümünde fesih ile ilgili hükümler bulunması halinde, maddeye uygun durumun
doğması,
d) Enerji Yöneticisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
e) Enerji Yöneticisinin, hizmeti yürütmede işini geciktirmesi, işletmenin şartlarına uyum göstermemesi
ve bunda ısrarlı olması,
f) Enerji Yöneticisinin, çalışma sonuçlarını işletmeye raporlamaması ve bunda ısrarlı olması,
g) Tarafların sözleşmenin feshi konusunda uzlaşmaları ve durumun bir protokol ile belirlenmesi
Yukarıda sıralanan durumların ortaya çıkması sonucu, sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bildirimin yapıldığı yazının tebliğ tarihini izleyen aybaşı fesih tarihi olarak kabul edilir. Tarafların uzlaşması sonucu sözleşmenin feshi durumunda tanzim olunacak protokolde fesih tarihi ayrıca belirtilir. Ancak sıralanan bu durumlar söz
konusu olmamasına rağmen, işverenin tek taralı olarak sözleşmeyi feshi durumunda işveren bu sözleşme döneminin bitimine kadar ödeyeceği ücreti peşinen ödemek zorundadır. Sözleşmenin tek taraflı İşletme Sorumlusu
tarafından feshi durumunda, fesih tarihinden sonraki yapılmış ödemeler işverene geri ödenecektir.
MADDE 11: EMO’NUN MÜDAHELE HAKKI
Bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerin yürütümünde, EMO yasa ve yönetmelikler ile belirlenen görev ve
yetkilerini kullanarak bir yandan hizmetin yürütülmesindeki teknik gereklilikleri ve hizmet kalitesini sağ-
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lamada, diğer yandan üyelerin haklarının korunmasında gerekli gördüğü girişim ve müdahalelerde bulunur.
EMO bu durumu ile sözleşmeye müdahil olarak taraf bulunduğu bu sözleşmenin imzalanması ile işveren
tarafından da kabul olunmuş sayılır.
MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili merci esas olarak ............................................... Mahkemeleri yetkilidir. Ancak taraflardan birinin talebi ve diğer tarafın uygun görüş belirtmesi durumunda anlaşmazlıkların
EMO hakemliğinde çözülmesi mümkündür. Anlaşmazlıkların EMO hakemliğinde çözülmesi halinde, EMO
tarafından görevlendirilecek bir uzman, işveren veya yetkilisi, Hizmet yükümlüsü veya vekili anlaşmazlık
konusunu inceleyip karara bağlayacak heyeti oluştururlar. Taraflar bu heyete birden fazla kişi ile katılabilirler ancak oy hakları değişmez ve (1)’dir.
MADDE 13: HİZMETİN DEVRİ
Enerji Yöneticisi, geçerli nedenlere dayanarak, bu sözleşme ile yüklendiği bir başka mühendise geçici bir
süre veya süresiz olarak devredebilir. Ancak bu talebin ve yeni yöneticinin işverence kabul edilmiş olması,
ayrıca düzenlenecek devir protokolünün EMO tarafından onaylanması zorunludur.
MADDE 14: ÖZEL HÜKÜMLER
Gerekmesi halinde sözleşmeye özel hükümler ilave edilebilir. Ancak bu sözleşmenin eki olarak düzenlenecek özel hükümler bu sözleşme hükümleri ile çelişemez.
MADDE 15: YASAL İKAMETGÂH ADRESLERİ
Taraflar yasal ikametgâhlarının aşağıdaki gibi olduğunu beyan etmişlerdir Bu adreslere yapılacak her türlü
tebligat tarafların kendilerine yapılmış sayılır.
İŞVEREN:..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...........................................................
FAKS:.................................................................

ENERJİ YÖNETİCİSİ:...................................................................................................................................................
SERTİFİKA NO............................................................................ ODA SİCİL NO..........................................................
TEL:...........................................................
FAKS:.................................................................
BİNANIN ADRESİ:..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
BİNANIN TEP DEĞERİ
:..............................................................
BİNANIN ALANI (m²)
:..............................................................
İŞVEREN KAŞESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ KAŞESİ

EMO ONAYI
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