M

TüRK MüHEND15 vE M|MAR oDALARı BiRLiĞi - ELEKTR|K MüHEND|sLER|oDAsı- isTANBuL şuBEsi

o

UNloN cHAlvlBERs oF ENGINEERS AND ARcHlTEcTs oF TuRKEY

_

OHA|\.IBER

0F ELEcTRlcAL ENGINEERS

- |STANBUL BRANOH

Sayı-

Konu

: lsçEMo04-2808
:

Y.G. Tesislerinde lşletme Sorumluluğu hk. duyuru.

Sayın SMM

Üyemiz,

Mevcut Y.G. Tesisleri işletme sorumluluğu Hizm€t

sözleşmeleri yenilenmelidir.

sözleşmeleri 3|/l2l2ol9 tarihinde sona €rmektedir

ve 2020

yılı için bu

hizrnet

yılı için yeni|enecek Y.G. İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerinde üyelerimizin aşağıdaki belirttiğimiz hususlara
öze]likle dikkat etmeleri gerektiğini belirtmek isteriz.
Üyelerimiz Y.G. İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerini ilgili EDAŞ'lara sunarken mutlaka EMO lstanbuI Şube
birimlerimize onaylatmahdırlar. EMO lstanbul Şube birimlerine onaylatılmayan Y.G. İşletme Sorumluluğu Hizmet
Sözleşmeleri yönetmeliğimize göre geçersiz sayı|ır.
2) Y.G. İşletme Sorumluluğu Hizmet sözleşmeleri ijcretleri en az EMO 2020 asgari ücretleri kadar olabilir.
3) Yönetmeliğimize göre SMM Uyemiz 30 adet Trafo Merkezi (Abonelik) veya
30 MVA gücünde Trafo Merkezinin Y.G. İşletme SorumluIuğunu Usılenebilirler
2020

l)

4)
5)

6)

lşletme sorumluluğu hizmetinin

il sınırları

bazında yapılması asıldır. Şube sınırları içerisinde kalmak kaydı ile Şııbe

Yğnetim Kurulunun onayı ile düzenleme yapılır.

Ttakiye çapında kamu kurumu ihaleleri ve farklı illerde birimleri olan ve zincir şirketlerin İşletme Sorumluluğu ihalesini
alan SMM, her il için gereği kadar SMM ile anlaşma yaparak müt€selsilen sorumluluk üstleniI. YG İşletme
sorumluluğu, ihaleyi alan SMM ve anlaşma yapllan SMM'lerin imzasıyla(çift imza) ile EMo tarafından onaylanır,

EMO tarafindan resmi olarak YG İşletme Sorumluluğu anlaşma yapılan SMM üzeıinde görilnür.
Y.G. lşletıne sorumluluğu yönetmeliğine uygun sözleşme yapmayan, yöneımeliklere aykııı davranışlar sergileyen
üyelerimiz hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktıı.

30.10.2000 tarih ve 24246 sayil Resmi Gazet€'de yayımlanaİak yürıırluğe giren Ve Elektrik Kuwetli Aklm Tesisleri Yönetmeliğinin
60. Maddesi uyarınca tüm ytksek gerilimli kuw€tli akım tesisl€rinde sorumlu elektrik mtlhendisi bulunması ve a}rıca 18.03.2004
tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürttrlüğe giren l2 ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete'deki
değişiklikle gtlncellenmiş Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği Elektrik Mtıhendisleri odası Elektrik Yüksek cerilim Tesisleri
lşletme Sorumluluğu Yönetmeliği'nin 6. Maddesi uyarınca; işletme sorumluluğu ustlen€cek mühendislerin EMo tarafından verilen
Elektrik YG Tesisliri işletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip olmalarü ve iş|etmelerd€ tam gün Ve tam yll esaslna göre ça|ışmaları

gerekmelıtediı.
işletme sorumlusu olduğunuz t€sis/tesisler ile ilgili teknik konulaıdaki (enerji kesilmesi, enerji verilmesi, ölÇ0 sist€mi vb.) talePler
için iıgiıi dagıtım şirketlerine başvuruların yapllması ve sorumlu olduğunuz yüksek gerilim tesislerinde meydana gelen, gelebilecek
aİızalaİın giderilmesi için tesis/tesislerin bakımlarının işverene yaptırılması görevleri lşletme Sorumlusu Elektrik, Elektrik-Elektronik
MühendisIerinin sorumluluğundadır.
l8.03.2004 tarih ve 25406 sayıll Resmi Gazete'de yayımlanarak yurürluğe giıen EMo ElekŞik Y0ksek Geri|im Tesisleri iş|etme
Sorumluluğu Yönetmeliğinde, işletme sorumlusunun görev ve yetkileri i|e çahşma usulleri tanımlanmış olup, işletme sorumlusu
Elektrik, E]ektrik-Elektronik Mühendisi üyelerimizin sorumluluğunu usttendiği tesisle ilgili görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri
ayrıca tesisle ilgili olarak hazıİlayacağl teknik raporun (YG Enelji Tesisleri Genel Kontrol Föyu) 3'er aylık dönemler halinde ilgi|i
dağttım şirketine ve odamıza göndermesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ülkemiz ve toplum yararına ilgili mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde hizmet üretm€leri iÇin bilgilerinize sunarız.
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