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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, 16 Aralık 2009 
tarihinde yayımladığı 

“Elektrik Tesisleri Proje Yönet-
meliği” ile elektrik mühendisle-
rinin mağduriyetine yol açan 
deneyim koşulu öngören 
düzenlemelerinden vaz-
geçti. Yönetmeliğin ilgili 
maddeleri Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 1 Haziran 2010 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 
kaldırıldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 16.12.2009 tarih ve 27434 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği”-
nin 5. Maddesi’nin 7. Fıkrası Bakanlık 
tarafından 1 Haziran 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle 
yürürlükten kaldırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
projeleri tanzim ve imza eden mühen-
disler için çeşitli yetki sınırları getirmişti. 
Yürürlükten kaldırılan düzenlemede 
gücü 5 megavat (MW) üzerinde olan 
elektrik üretim santral projelerini 
tanzim ve imza eden branş mühen-
dislerinin kamu veya özel sektörde; 
santral inşaatında, baraj, regülatör ve 
hidroelektrik santral dizaynında proje 
çiziminde, proje onayında, geçici veya 
kesin kabul işlemlerinde toplam en az 
8 yıl tecrübeli olması; toplamda kurulu 
gücü 1000 MW üzerinde bu işlemlerde 
çalıştığını belgeleyenler için 5 yıl tecrü-
beli olması; gücü 5 MW’ın altında ise 
bu süre en az 6 yıl veya 500 MW için 3 
yıl tecrübeli olması şartları getirilmişti. 

ENERJİ BAKANLIĞI 
MÜHENDİSLERE DENEYİM 

KOŞULUNDA GERİ ADIM ATTI
tarafından Yönetmelik değişik-
liğine gidilerek yapılan hatanın 
düzeltilmesi memnuniyet verici 
olarak değerlendirilmiştir. 

Diğer yandan EMO olarak 
açtığımız davada, ilgili yönet-
meliğin Odamızın yetkileri-
nin gaspedilmesi anlamına 

gelen 5. Maddesi’nin 
(b) ve (ç) bentlerinin de 
iptali istenmiştir. İptal 

davası konusu yapılan 5. 
Madde’nin (b) bendinde “Bir mühen-

dislik ve/veya müteahhitlik firmasında 
ve/veya şirketinde mühendis olarak 
görev yapan mühendislerde; üçüncü 
şahsa ait projeyi, ticaret odasından 
alınmış, o işle iştigal ettiğini gösteren 
ticaret belgesini, diploma suretini, 
vergi levhası ile o şirkette branşında 
mühendis olarak çalıştığını belgeleyen 
şirketin başlıklı yazısı proje dosyasına 
ilave edilerek tanzim ve imza edilir” 
hükmü; (ç) bendinde ise “bir şirkette 
görevli olarak çalışan mühendislerde; 
sadece diploma sureti ile o şirkette 
branşında mühendis olarak çalıştığı-
nı belgeleyen şirketin başlıklı yazısı 
proje dosyasına ilave edilerek tanzim 
ve imza edilir” hükmü getirilmiştir. Bu 
düzenlemeler açıkça Odamız üyesi 
olan mühendisleri, bizzat mühendislik 
faaliyetlerini belgelerken bağlı olduğu 
Oda ile ilişkisi kesilip, ticaret odalarıyla 
bağlantılandırarak, Odamızın yetkileri 
elinden alınmaktadır. Anayasa’nın 
135. Maddesi ile 6235 sayılı TMMOB 
Yasası’na açıkça aykırı olan bu düzen-
lemenin de dava sonucunu bekleme-
den Bakanlık tarafından düzeltilmesi 
beklenmektedir.

Yine yürürlükten kaldırılan düzenleme-
de 154 kilovoltluk (kV) enerji nakil hatları 
ile tip projeleri tanzim ve imza etmek 
için ise; kamu veya özel sektörde bran-
şında ve konusunda en az 8 yıl görev 
yaptıklarını belgelemeleri şart tutulmuş, 
36 kV kademesi ve altındaki enerji na-
kil hatları ve şehir şebekeleri projesini 
tanzim ve imza etmek için ise bu süre 
en az 5 yıl olarak belirlenmişti.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında 
kalan projeleri tanzim ve imza etmek 
için de 3 yıl branş mühendisi olmak 
zorunluluğu getiren yönetmelik hü-
kümleri kuvvetli akım tesisleriyle ilgili 
proje hazırlayan mühendislerin mağ-
dur edilmesine yol açılmıştı. Anılan 
düzenlemenin kaldırılarak, üyelerimi-
zin hak ve yetkilerinin iade edilmesi 
için ilgili Bakanlığa itirazlarımızı sözlü 
ve yazılı olarak sunarken, diğer yan-
dan hukuka aykırı olan bu hükümlerin 
iptal edilmesi için Danıştay’da EMO 
tarafından 25 Ocak 2010 tarihinde 
dava açılmıştı. Davayla ilgili herhangi 
bir sonuç ortaya çıkmadan Bakanlık 




