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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; elektr�k tes�sler�n�n modern teknoloj�ye uygun tes�s ed�leb�lmes�
�ç�n proje onay �şlemler�n�n, �lg�l� mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz
konusu tes�sler�n �let�m veya dağıtım şebekeler�ne uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emn�yet�n�n
sağlanması �le proje onaylarını, onaylı projeler�ne göre yapılan tes�sler�n kabul �şlemler�n� ve tutanak onayını yapacak
kurum/kuruluş ya da tüzel k�ş�ler�n yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; kurulacak veya tad�l ed�lecek elektr�k tes�sler�ne �l�şk�n proje hazırlama ve
onay �şlemler� �le bu faal�yetler� yapacak kurum, kuruluş ve tüzel k�ş�ler�n bel�rlenmes�, yetk�lend�r�lmes�, bunların
hak ve yükümlülükler� �le onaylı projelerdek� tes�sler�n kabul �şlemler�n� ve tutanak onayını yapacak kurum/kuruluş ya
da tüzel k�ş�ler�n yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n esasları kapsar.

(2) Ulusal �let�m/dağıtım şebekeler�ne bağlanacak olanların s�steme uyumlu olarak bağlanması �le can, mal ve
çevre emn�yet�n�n sağlanmasına yönel�k �let�m/dağıtım ş�rketler�nce �stenen tekn�k şartları yer�ne get�rmes� şartıyla bu
Yönetmel�ğ�n kapsamına g�rmeyen tes�sler aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) Devlet Dem�ryolları Genel Müdürlüğüne a�t �şletme tes�sler�nde kullanılan dem�ryolu elektr�klend�rme cer
hava hattına, dem�ryolu s�nyal�zasyon tes�sler�ne enerj� sağlayan düzenler,

b) Devlet Dem�ryolları Genel Müdürlüğüne a�t dem�ryolu s�nyal�zasyon �le �stasyon ve dem�ryollarının özel
haberleşme tes�sler�n�n beslenmes� �ç�n kurulacak �mdat grupları,

c) Emn�yet Genel Müdürlüğü, M�ll� İst�hbarat Teşk�latı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k
Komutanlığı, Türk�ye Radyo-Telev�zyon Kurumu g�b� g�zl�l�k veya özel durumu neden�yle Bakanlıktan �z�n alınarak
proje onayı, kabulü ve tutanak onayı kend�ler� tarafından yapılan kamu kurum/kuruluşlarına a�t elektr�k tes�sler�,

ç) Araz�de veya şant�yelerde geç�c� olarak kullanılan ve ulusal elektr�k şebekes�ne bağlantısı olmayan seyyar
jeneratör grupları,

d) Elektr�k tes�sler�n�n bulunduğu alanda elektr�k üret�m�ne, �let�m�ne, dağıtımına ya da tüket�m�ne doğrudan
etk�s� olmayan, elektr�f�kasyon s�stem� ve kontrol/kumanda b�nası dışında kalan her türlü �dar� b�na, lojman, s�lo,
atölye, sosyal tes�s, depo, ambar, kulübe, baraka, prefabr�ke, muvakkat b�na, atık entegre tes�s ve sahası, katı atık
toplama ve depolama sahası, atık çürütme/arıtma/gazlaştırma tes�s� ve bunlarla �lg�l� gaz toplama tankları-balonları �le
boru hatları-basınç regülasyon tes�sler�, p�rol�z tes�sler�, çöp depolama sahası, kömür depolama sahası, kül barajı,
kömür transfer l�manları, doğal gaz �let�m ve dağıtımına �l�şk�n boru hatları �le RMS �stasyonları, su kuyusu, jeotermal
enjeks�yon ve reenjeks�yon kuyusu, su deposu, gölet, set, vb. yapılar �le ulaşım yolları,

e) İlg�l� mevzuatı kapsamında �darelerce onaylanmış veya onaylanması gereken yapılar ya da yapılara entegre
enerj� teçh�zatına �l�şk�n �nşaat yapıları,

f) 4/11/1984 tar�hl� ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k İç Tes�sler� Yönetmel�ğ� kapsamında
olan tes�sler,

g) Maden �şletmeler�ndek� elektr�k tes�sler�,



ğ) Nükleer güç santraller�,

h) HES’lere �l�şk�n santral b�nası ve santral b�nası mekan�k, elektr�k ve elektromekan�k ek�pmanları, enerj�
�let�m/enerj� nak�l hatları, şalt sahası/trafo merkez�, dağıtım merkez�, f�der ve benzer� elektr�k tes�sler� har�ç olmak
üzere;

1) Depolama tes�sler�,

2) Su �let�m hatları �le bu hatlar üzer�ndek� sanat yapıları,

3) Yükleme havuzları, denge bacaları,

4) Santral b�nası duvarına kadar olan cebr� borular �le bunlar üzer�ndek� ek�pman ve teçh�zat,

5) Tahl�ye kanalı ve ayakları �le üzer�ndek� sanat yapıları,

6) Enerj� kırıcı havuzlar,

7) Kuyruk suyu tes�sler�,

8) Su yapılarının yapımına �mkan sağlayacak ulaşım yolları ve bu yollar üzer�ndek� sanat yapıları.

(3) Herhang� b�r tes�s�n bu Yönetmel�k kapsamında olup olmadığı konusunda b�r tereddüt ortaya çıkarsa,
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceğ� karar geçerl�d�r.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 19/2/1985 tar�hl� ve 3154 sayılı Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının
Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 28 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;

a) Akred�tasyon kuruluşu: Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akred�tasyon B�rl�ğ� �le çok
taraflı tanıma anlaşması �mzalamış d�ğer akred�tasyon kuruluşlarını, ya da Uluslararası Laboratuvar Akred�tasyonu
B�rl�ğ�n�n (ILAC) tam üyes� olmuş akred�tasyon kuruluşlarını,

b) Bağlantı anlaşması: B�r üret�m ş�rket�, dağıtım ş�rket� ya da tüket�c�n�n �let�m s�stem�ne ya da dağıtım
s�stem�ne bağlantı yapması �ç�n yapılan genel ve özel hükümler� �çeren anlaşmayı,

c) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Bakanlık b�r�m�: Bakanlık merkez teşk�latının ana h�zmet b�r�mler�n�,

d) B�yokütle elektr�k santral� (BES): Organ�k atıkların yanı sıra b�tk�sel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları
dâh�l olmak üzere, tarım ve orman ürünler�nden ve bu ürünler�n �şlenmes� sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde
ed�len enerj� �le elektr�k enerj�s� üret�m tes�s� ve yardımcı tes�sler�n�,

e) CE (Conform�té Européenne) �şaret�: Üzer�ne �l�şt�r�ld�ğ� ürünün �lg�l� tekn�k düzenlemelerde bel�rt�len tüm
uygunluk değerlend�rme �şlemler�ne tab� tutulduğunu ve �nsan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenl�
olduğunu gösteren �şaret�,

f) CEN: Avrupa Standartlar Kom�tes�n� (Com�té Européen de Normal�sat�on),

g) CENELEC: Avrupa Elektrotekn�k Standartlar Kom�tes�n� (Com�té Européen de Normal�sat�on
Électrotechn�que),

ğ) ÇED: Çevresel etk� değerlend�rmes�n�,



h) Dağıtım: Elektr�k enerj�s�n�n 36 kV ve altındak� hatlar üzer�nden nakl�n�,

ı) Dağıtım ş�rket�: Bel�rlenen b�r bölgede elektr�k dağıtımı �le �şt�gal eden tüzel k�ş�y�,

�) Dağıtım tes�s�: İlet�m tes�sler�n�n ve dağıtım ger�l�m sev�yes�nden bağlı üret�m ve tüket�m tes�sler�ne a�t şalt
sahalarının b�tt�ğ� noktadan sonrak� n�hayet d�reğ�nden, alçak ger�l�m sev�yes�nden bağlı tüket�c�ler�n yapı b�na g�r�ş
noktalarına kadar, b�na g�r�ş ve sayaç arası har�ç, elektr�k dağıtımı �ç�n teçh�z ed�lm�ş tes�s ve teçh�zat �le dağıtım
ş�rket�nce teçh�z ed�len ya da devralınan sayaçları,

j) DSİ: Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünü,

k) EDAŞ: Elektr�k Dağıtım Anon�m Ş�rket�n�,

l) EKAT belges�: 30/11/2000 tar�hl� ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k Kuvvetl� Akım
Tes�sler� Yönetmel�ğ� uyarınca elektr�kle �lg�l� fen adamları �ç�n alınması gerekl� Yüksek Ger�l�m Altında Çalışma İz�n
Belges�n�,

m) Elektr�k tes�s�: Elektr�k enerj�s�n�n üret�m�, �let�m�, dağıtımı ve tüket�m� �le �lg�l� tes�sler�,

n) EN: Avrupa standartlarını (European Norms),

o) EPDK: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunu,

ö) ETSI: Avrupa Telekomün�kasyon Standartları Enst�tüsünü (European Telecommun�cat�ons Standards
Inst�tute),

p) EÜAŞ: Elektr�k Üret�m Anon�m Ş�rket�n�,

r) Güneş elektr�k santral� (GES): Güneş enerj�s�ne dayalı elektr�k üret�m tes�s� �le yardımcı tes�sler�n�,

s) H�droelektr�k santral� (HES): H�drol�k enerj�ye dayalı elektr�k üret�m tes�s� �le yardımcı tes�sler�n�,

ş) IEC: Uluslararası Elektrotekn�k Kom�syonunu (Internat�onal Electrotechn�cal Comm�ss�on),

t) IEEE: Elektr�k ve Elektron�k Mühend�sler� Enst�tüsünü (Inst�tute of Electr�cal and Electron�cs Eng�neers),

u) ISO: Uluslararası Standard�zasyon Kuruluşunu (Internat�onal Organ�zat�on for Standard�zat�on),

ü) İlet�m: Elektr�k enerj�s�n�n ger�l�m sev�yes� 36 kV üzer�ndek� hatlar üzer�nden nakl�n�,

v) İlet�m tes�s�: Üret�m veya tüket�m tes�sler�n�n 36 kV üstü ger�l�m sev�yes�nden bağlı olduğu üret�m veya
tüket�m tes�s� şalt sahasından sonrak� n�hayet d�reğ�nden �t�baren �let�m şalt sahalarının orta ger�l�m f�derler� de dâh�l
olmak üzere dağıtım tes�sler�n�n bağlantı noktalarına kadar olan tes�sler�,

y) İmdat grupları: Can ve mal kaybını önlemek amacıyla sadece elektr�k enerj�s� kes�lmeler�nde kullanılan
elektrojen gruplarını,

z) İnd�r�c� merkezler ve/veya şalt tes�sler�: Elektr�k ulusal �let�m ve dağıtım şebekes�ndek� ger�l�mler� uygun
sev�yelerde değ�şt�rmek �ç�n kurulan güç/dağıtım transformatörler� �le tamamlayıcı unsurlardan oluşan tes�sler�,

aa) Jeotermal elektr�k santral� (JES): Jeotermal kaynaklardan elde ed�len ısı enerj�s� kullanılarak elektr�k
üreten santraller �le yardımcı tes�sler�n�,

bb) KET: Küçük ek tes�sler�,

cc) Kojenerasyon santral�: Isı ve elektr�k ve/veya mekan�k enerj�n�n eş zamanlı olarak üret�m�n�n
gerçekleşt�r�ld�ğ� elektr�k üret�m tes�s� �le yardımcı tes�sler�n�,



çç) Kurulu güç: Üret�m tes�sler�nde elektr�k üreten tüm ün�teler�n tam kapas�te �le çalışırken ün�teler�n ayrı
ayrı ürett�ğ� MWe c�ns�nden güçler�n toplamını; �let�m, dağıtım ve tüket�m tes�sler�nde YG sev�yes�nden bağlı
tes�slerdek� trafo güçler�n�n toplamı �le AG sev�yes�nden bağlı tes�slerde bulunan alıcıların güçler�n�n toplamını,

dd) LNG: Sıvılaştırılmış doğal gazı,

ee) OSB: Organ�ze Sanay� Bölges�n�,

ff) Önl�sans: Üret�m faal�yet�nde bulunmak �steyen tüzel k�ş�lere, üret�m tes�s� yatırımlarına başlamaları �ç�n
gerekl� onay, �z�n, ruhsat ve benzerler�n�n alınab�lmes� �ç�n bel�rl� sürel� ver�len �zn�,

gg) Ön proje: Önl�sans alınan b�r üret�m tes�s�n�n; hang� gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama,
şema, plan ve tekn�k res�mlerle bunların düzenlenmes�ne dayanak olan hesap, keş�f ve şartnamelerle tes�s�n genel
özell�kler�n� �çeren projey�,

ğğ) Proje: Yapılması planlanan tes�se a�t şema, plan ve res�mlerle bunların düzenlenmes�ne dayanak olan
standart, şartname, hesap ve tekn�k özell�kler�,

hh) Proje f�rması: Tes�s�n/yapının etüt ve projeler�n� hazırlayan ve m�marlık, mühend�sl�k tasarım h�zmetler�n�
meslek veya ana faal�yet konusu olarak seçm�ş gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

ıı) Proje onay b�r�m� (POB): Elektr�k tes�sler�n�n, hesap ve raporlarını �nceleyerek proje paftalarını onaylamak
üzere görevlend�r�lm�ş Bakanlık b�r�m�n� veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len DSİ, TEİAŞ, TEDAŞ,
EDAŞ, EÜAŞ, OSB ve benzer� �ht�sas sah�b� kurum ve kuruluşları,

��) Proje Uzmanlık Sert�f�kası (PUS): Yetk�l� Eğ�t�m Kuruluşlarınca elektr�k tes�sler�n�n projeler�n�n
hazırlanmasına yönel�k olarak düzenlenen eğ�t�mler sonucunda �lg�l� mühend�slere ver�len belgey�,

jj) Rüzgar elektr�k santral� (RES): Rüzgar enerj�s�ne dayalı elektr�k üret�m tes�s� �le yardımcı tes�sler�n�,

kk) S�stem kullanım anlaşması: B�r üret�m ş�rket�, tedar�k l�sansı sah�b� ş�rket veya tüket�c�n�n �let�m s�stem�n�
ya da dağıtım s�stem�n� kullanımına �l�şk�n genel hükümler� ve �lg�l� kullanıcıya özgü koşul ve hükümler� �çeren
anlaşmayı,

ll) SMM: İlg�l� meslek odaları tarafından yetk�lend�r�len serbest müşav�r mühend�s�/m�marı,

mm) Taşıyıcı s�stem: Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çel�k karkas, duvar, döşeme ve çatı g�b� yük taşıyan
ve aktaran bölümler�n� ve �st�nat yapılarını,

nn) Teçh�zat: Elektr�k tes�sler�nde kullanılan her türlü elektr�k, elektron�k, elektromekan�k ve mekan�k
ek�pmanı,

oo) TEDAŞ: Türk�ye Elektr�k Dağıtım Anon�m Ş�rket�n�,

öö) TEİAŞ: Türk�ye Elektr�k İlet�m Anon�m Ş�rket�n�,

pp) Tekn�k etk�leş�m anal�z� (TEA): Bulunduğu yörede rüzgar elektr�k santral�n�n; Genelkurmay Başkanlığının
sorumluluğunda �şlet�len haberleşme, seyrüsefer ve radar s�stemler�ne ve MİT Müsteşarlığının sorumluluğunda
�şlet�len s�stemlere olan etk�leş�m� konusunda Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı tarafından
b�rl�kte bel�rlenen kamu kurum ve/veya kuruluşları tarafından yapılan tekn�k etk�leş�m �zn�ne esas teşk�l eden anal�z�,

rr) Term�k elektr�k santral� (TES): Katı, sıvı ve gaz yakıtlar yakılarak ısı enerj�s�nden elektr�k üreten tes�sler�,

ss) Tes�s: Elektr�k enerj�s� üret�m�, �let�m�, dağıtımı ve tüket�m� faal�yet� yürütülen veya yürütülmeye hazır
tes�s, şebeke veya teçh�zatı,

şş) T�p: Üret�lmes� planlanan mamulü tems�l eden ürünü,



tt) T�p proje: Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan elektr�k tes�sler�ndek�, enerj� hattı ve aydınlatma d�rekler� de
dah�l olmak üzere �lg�l� mevzuat ve standartlar kapsamında akred�te kuruluşlar tarafından t�p testler� yapılmış
donanımlarının POB veya Bakanlığın bu amaçla yetk� verd�ğ� kurum/kuruluşlar tarafından onaylanan projes�n�,

uu) Transformatör/trafo merkezler�/postaları: Elektr�k dağıtım şebekeler�nde dağıtım transformatörü, dağıtım
panosu, kes�c�/ayrıcı ve benzer� aygıtların tamamını ya da b�r bölümünü �ç�ne alan tes�sler�,

üü) TSE: Türk Standardları Enst�tüsünü,

vv) TÜBİTAK BİLGEM: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu B�l�ş�m ve B�lg� Güvenl�ğ� İler�
Teknoloj�ler Araştırma Merkez�n�,

yy) Tüket�m tes�s�: İlet�m veya dağıtım şebekes�ne bağlanarak özel anlaşmalar �le enerj� alan tüket�c�lere a�t
tes�sler�,

zz) Ün�te: Bağımsız olarak yük alab�len ve yük atab�len her b�r üret�m grubunu, komb�ne çevr�m santraller�
�ç�n her b�r gaz türb�n ve jeneratörü �le gaz türb�n ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türb�n ve jeneratörünün payını,

aaa) Üret�m: Enerj� kaynaklarının, elektr�k üret�m tes�sler�nde elektr�k enerj�s�ne dönüştürülmes�n�,

bbb) Üret�m tes�s�: Elektr�k enerj�s�n�n üret�ld�ğ� tüm tes�sler�,

ccc) Yetk�l� eğ�t�m kuruluşu: Elektr�k tes�sler� konusunda proje hazırlayacak mühend�slere eğ�t�m vermek
üzere Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len �ht�sas sah�b� kamu kurum/kuruluşları, ün�vers�teler, POB’lar, akred�te
kuruluşlar ve �lg�l� meslek odalarını,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İlg�l� mevzuat, standart ve dokümanlar

MADDE 5 – (1) Elektr�k tes�sler�n�n tasarımı ve projelend�r�lmes� �le �lg�l� olarak;

a) Türk Standartları ya da TSE tarafından kabul gören başka ülkeler�n standartları �le CEN, CENELEC ve
ETSI tarafından hazırlanan EN ve benzer� bölgesel standartlar; IEC �le ISO ve benzer� kuruluşlar tarafından hazırlanan
uluslararası standartlar,

b) IEEE, ASME, ASTM ve benzer� kuruluşlar tarafından hazırlanan ve uluslararası kabul gören uygulama
kodları ve tekn�k dokümanlar,

c) Yürürlüktek� d�ğer mevzuat hükümler�,

ç) Elektr�k p�yasası �lg�l� mevzuatı,

d) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler �le usul ve esaslar,

esas alınır.

(2) Standartlarda değ�ş�kl�k olması hal�nde, değ�ş�kl�k get�ren standart, uygulanan standardın �ptal ed�lmes�
veya yürürlükten kaldırılması hal�nde �se yen� standart geçerl� olur.

(3) Elektr�k tes�sler�nde, h�çb�r şek�lde standart dışı malzeme ve ek�pman kullanılamaz. Standardı bulunmayan
konularda, ülkem�z�n şartları ve �lg�l� uluslararası veya d�ğer ülkeler�n standartları esas alınarak TSE tarafından kabul
ed�len tekn�k özell�klere uygunluğunu bel�rten Kr�tere Uygunluk Belges� (TSEK Markası) ya da ürün belges� veya
d�zayn sert�f�kasına sah�p olma şartı aranır. Ayrıca, tes�slerde kullanılan ve AB D�rekt�fler� kapsamında olan malzeme
ve teçh�zatın CE �şaret� taşıması gerekl�d�r.



Eğ�t�m sert�f�kası ve meslek� belgeler

MADDE 6 – (1) Projeler�n n�tel�kler�ne göre �lg�l� branş mühend�sler� tarafından hazırlanması ve �mzalanması
esastır.

(2) Paftaları, hesapları ve raporları �mzalayan jeoloj�, jeof�z�k, �nşaat, mak�ne, elektr�k, elektron�k, elektr�k-
elektron�k ve elektron�k-haberleşme mühend�sler�n�n PUS sah�b� olması zorunlu olup aynı zamanda aşağıdak�
belgelerden b�r�ne sah�p olması gerekl�d�r.

a) Kamuda görev yapan ve çalıştıkları kuruma a�t projeler� hazırlayan mühend�slerde; kamuda jeoloj�, jeof�z�k,
�nşaat, mak�ne, elektr�k, elektron�k, elektr�k-elektron�k ve elektron�k-haberleşme ve d�ğer meslek branşlarında
mühend�s olarak çalıştıklarını belgeleyen resm� yazı,

b) B�r mühend�sl�k ve/veya müteahh�tl�k f�rmasında ve/veya ş�rket�nde mühend�s olarak görev yapan ve
üçüncü şahıslara a�t projeler� hazırlayan mühend�slerde; t�caret odasından alınmış, ş�rket�n o �şle �şt�gal ett�ğ�n�
gösteren t�caret belges�n�, d�ploma suret�n�, Sosyal Güvenl�k Kurumu s�gortalı b�ld�r�m belges� veya aylık pr�m ve
h�zmet belges� �le o ş�rkette branşında mühend�s olarak çalıştığını belgeleyen ş�rket�n başlıklı yazısı,

c) Serbest olarak çalışan ve üçüncü şahıslara a�t projeler� hazırlayan mühend�slerde, branşlarına a�t serbest
olarak çalıştıklarını göster�r meslek odalarından alınmış SMM/serbest müşav�r mühend�sl�k belgeler�,

ç) Sah�b� olduğu veya çalıştığı ş�rkete a�t projeler� hazırlayan mühend�slerde; sadece d�ploma suret�, Sosyal
Güvenl�k Kurumu s�gortalı b�ld�r�m belges� veya aylık pr�m ve h�zmet belges� �le o ş�rkette branşında mühend�s olarak
çalıştığını belgeleyen ş�rket�n başlıklı yazısı.

(3) Elektron�k ve elektron�k-haberleşme mühend�sler� kend� branşları dışındak� elektr�k projeler�n� �lg�l�
meslek odasından “Elektr�k 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tes�sler SMM Belges�” almak kaydıyla düzenley�p
�mzalayab�l�rler.

(4) PUS alınmasını gerekt�ren eğ�t�m konuları, �lg�l� mevzuat ve standartlar esas alınarak Bakanlık tarafından
bel�rlen�r ve Bakanlığın �nternet s�tes�nde yayımlanır.

(5) Bakanlık, PUS’a �l�şk�n alınması gereken eğ�t�m konularında güncelleme yapab�l�r ve eğ�t�m konularını
güncel olarak yayımlar.

(6) PUS belges� b�r defada 5 (beş) yıllık süre �ç�n ver�l�r.

Yetk�l� eğ�t�m kuruluşları

MADDE 7 – (1) PUS eğ�t�mler�; Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş �ht�sas sah�b� kamu kurum/kuruluşları,
ün�vers�teler, akred�te kuruluşlar, POB’lar veya �lg�l� meslek odaları tarafından ver�leb�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında elektr�k tes�sler�n�n projelend�rme ve tasarım hesaplarına �l�şk�n eğ�t�m vermek
�steyen tüzel k�ş�ler; verecekler� eğ�t�mlerle �lg�l� eğ�t�m konularını, eğ�t�mler�n kapsamını, eğ�tmenlere �l�şk�n b�lg�ler�
Bakanlığın görüşüne sunar. PUS eğ�t�m� vermes� Bakanlıkça uygun bulunan başvuru sah�pler�n�n unvanları ve
verecekler� eğ�t�m konuları Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanır.

(3) Eğ�t�m konularının �çer�ğ� hazırlanırken yürürlüktek� mevzuat, geçerl� standartlar ve güncel mühend�sl�k
uygulamaları d�kkate alınır. Ver�lecek olan eğ�t�mler, Bakanlığın �nternet s�tes�nde yayımlanan eğ�t�m konularını
kapsar.

(4) Ver�len eğ�t�mler� başarıyla tamamlayarak PUS almaya hak kazanan mühend�sler�n �s�mler�, meslek
branşları, eğ�t�m konuları, belgen�n düzenlenme tar�h� ve geçerl�l�k süres� g�b� hususlar yetk�l� eğ�t�m kuruluşunun
�nternet s�tes�nde l�ste hal�nde güncel olarak yayımlanır. Güncellenen l�steler, �nternet s�tes�nde yayımlanmak üzere
yetk�l� eğ�t�m kuruluşu tarafından Bakanlığa da gönder�l�r.

(5) Düzenlenen PUS veya Yetk� Belges�nde; belgen�n ver�lmes�, geçerl�l�k süres�, sonlandırılması ve �ptal�ne
�l�şk�n hususlar bel�rt�l�r.



Yetk� devr�

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� elektr�k tes�sler�n�n proje onay ve onaylı projeler�ne göre
yapılan tes�sler�n kabul �şlemler� ve tutanak onay �şlemler� yetk�s� Bakanlığa a�tt�r. Bakanlık bu yetk�s�n� doğrudan
kullanab�leceğ� g�b� bu �şlemler� �ht�sas sah�b� kurum, kuruluş veya tüzel k�ş�lerle b�rl�kte yapab�l�r ya da kurum,
kuruluş veya tüzel k�ş�lerden h�zmet alarak ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel k�ş�lere yetk� devretmek suret�yle
yaptırab�l�r.

(2) Bakanlık, tes�sler�n proje onay ve kabul �şlemler� �le tutanak onay �şlemler� yetk�lend�rmes�n�; tes�sler�n
n�tel�ğ�, yetk�lend�r�len tüzel k�ş�ler �le yetk�lend�rme süres� ve benzer� b�lg�ler� �çerecek şek�lde, b�r benzer� EK-1’de
yer alan belge �le düzenler ve �nternet s�tes�nde yayımlar. Gerekl� görülmes� hal�nde car� yıl �çer�s�nde yapılan
yetk�lend�rmeler, Bakanlık Oluru �le geçerl�k süres� en az �lan ed�ld�ğ� yılın sonuna kadar olmak üzere rev�ze ed�lerek,
Bakanlığın �nternet sayfasında yayımlanır.

Usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) POB’lar bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olmamak kaydıyla ve Bakanlığın olumlu
görüşünü almalarını müteak�p, proje, hesap ve raporların kapsamı, hazırlanması, sunuluşu ve onayına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rleyerek yayımlayab�l�r.

(2) Proje onayı yapılmayan elektr�k tes�s�n�n kabulü yapılamaz.

(3) Proje onayı yapılmayan tes�slere h�çb�r suretle enerj� ver�lemez.

(4) Proje onayı yapılmadan kurulan tes�sler�n �şlet�lmes� yasaktır. Bu g�b� tes�sler tesp�t ed�lmeler� durumunda
Bakanlıkça görevlend�r�lecek veya yetk�lend�r�lecek gerçek ve/veya tüzel k�ş�ler tarafından mühürlenerek �nşaatları,
montajları, çalıştırılmaları önlen�r. Bakanlık gerekl� görürse bu tes�sler�n s�stemden beslenmes�n� önley�c� tedb�rler de
alır veya aldırır.

(5) Bu Yönetmel�ğ�n usul ve esaslarının uygulanmasına �l�şk�n anlaşılamayan b�r husus ortaya çıkarsa,
Bakanlığın bu konuda vereceğ� karar geçerl�d�r.

(6) Bakanlık, gerekl� görmes� hal�nde, bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar
yayımlayab�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projeler�n Hazırlanması, Sunulması ve Onayı

Projeler�n hazırlanması

MADDE 10 – (1) Proje dosyalarında, asgar� olarak “Elektr�k Tes�sler� Proje Kapsamı”nda (EK-2) bel�rt�len
dokümanlar yer alır. POB’lar gerekl� görmeler� hal�nde Bakanlık görüşü alarak EK-2’de bel�rt�lenlere �lave doküman
bel�rleyeb�l�r ve �nternet s�teler�nde �lan ederler.

(2) Projeler�, hesap ve raporları düzenleyen ve �mzalayan PUS sah�b� mühend�sler�n tasarım yaparken; yer�nde
�ncelemen�n yanında, yürürlüktek� �lg�l� mevzuat, standartlar, uygulama kodları �le �lg�l� kurum/kuruluşlar tarafından
yayımlanan şartname, usul ve esasları d�kkate almaları gerekl�d�r.

(3) Projelend�rme sürec�nde EK-5’te öner�len Elektromekan�k Teçh�zat Standartları L�stes� kullanılab�l�r.

Projeler�n sunulması

MADDE 11 – (1) Önl�sanslı/L�sanslı üret�m tes�sler� �ç�n projeler, EK-3’te ver�len başvuru örneğ�ne uygun
d�lekçe ek�nde Bakanlık POB’a, d�ğer tes�sler �ç�n �se �lg�l� POB’ların �nternet s�teler�nde �lan ett�ğ� d�lekçe
örnekler�ne uygun olarak aşağıda ver�len belgelerle b�rl�kte �lg�l� POB’lara sunulur.

a) L�sans/tes�s sah�b� veya yetk�l� tems�lc�s�n�n �mza s�rküler� suret�,



b) Pafta ve dokümanlara �mza atan mühend�slere a�t PUS suretler�,

c) POB’lar tarafından �stenen sayıda proje paftaları,

ç) Projen�n �dar� belgeler� �le tekn�k rapor ve hesaplarının 1 (b�r) takım çıktısı,

d) Proje ve dokümanların tamamının POB’lar tarafından �stenen formatta ve elektron�k ortamda 1 (b�r) adet
kopyası.

Projeler�n onayı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� projeler�n �ncelenmes� ve onayı �lg�l� POB tarafından yapılır.

(2) Hazırlanan projeler �le bel�rlenen standartların bu Yönetmel�ğe kavramsal olarak uygunluğu �ncelen�r.
Proje onayı �ç�n �nceleme aşamasında �stenen b�lg�, belge, rapor, kaynak, doküman, tes�ste uygulamaya esas
standartların kod/no b�lg�ler� ve paftalar, başvuru sah�b� tarafından �lg�l� POB’a sunulur.

(3) Elektron�k ortamda sunulan projelerde ve/veya basılı doküman üzer�nden yapılan detaylı �nceleme
sırasında tesp�t ed�len eks�k ve hatalı hususlar başvuru sah�b�ne 15 �ş günü �çer�s�nde b�ld�r�lerek �lg�l� hususların 15 �ş
günü �çer�s�nde düzelt�lmes� �sten�r. Tesp�t ed�len eks�k ve hataların tamamının bu süre �çer�s�nde g�der�lememes�
hal�nde projeler yazı �le �ade ed�l�r.

(4) Gerekl� belgeler�n eks�ks�z olduğu görüldükten ve detaylı �nceleme �le projeler�n uygun olduğu
anlaşıldıktan sonra, sunulan projeler�n onaylandığı hususu yazılı olarak başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Bu fıkra
kapsamındak� �şlemler�n süres� 15 �ş gününü geçemez.

(5) Onaylanan projeler 5 yıl geçerl�d�r. Söz konusu projelerde herhang� b�r değ�ş�kl�k olmaması kaydıyla
projelere �l�şk�n geçerl�k süres�, l�sans/tes�s sah�b�n�n taleb� üzer�ne bu Yönetmel�ktek� şartları da taşıması hal�nde
proje onayını yapmış olan POB tarafından uzatılab�l�r.

(6) İlg�l� POB’a onaylatmadan elektr�k tes�sler�n�n onaylı projeler�nde tad�l yapılamaz.

(7) Üret�m tes�sler�nde elektromekan�k teçh�zata �l�şk�n akred�te b�r kuruluştan alınmış t�p sert�f�kası veya
d�zayn sert�f�kası ya da l�sanssız üret�m tes�sler�nde TSE Kr�tere Uygunluk Belges�, ekler�yle b�rl�kte �malatçı veya
�malatçı adına l�sans/tes�s sah�b� tarafından �lg�l� POB’a sunulur. Bu belgeler;

a) Branş mühend�sler� tarafından �mzalanmaz ve �lg�l� POB tarafından onay �şlem�ne tab� tutulmaz.

b) İlg�l� POB’un arş�v�nde muhafaza ed�l�p kayda alınarak talep ed�lmes� hal�nde Bakanlığa sunulur.

c) Aynı teçh�zatın kullanılacağı d�ğer elektr�k tes�s� projeler�nde tekrar talep ed�lmez.

ç) L�stelenerek senede b�r defadan az olmamak üzere Bakanlığa b�ld�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Üret�m tes�sler� ön proje onayı

MADDE 13 – (1) Üret�m tes�sler�ne �l�şk�n olarak önl�sansın alınmasını müteak�p, EK-4’te bel�rt�len
dokümanlar �lg�l� POB’a sunularak ön proje onayı alınab�l�r.

(2) Tüm proje ve dokümanların sunularak proje onay �şlem�n�n gerçekleşmes� hal�nde, ayrıca ön proje onay
�şlem� gerekl� değ�ld�r.

(3) Ön proje onayı sadece önl�sanslı/l�sanslı üret�m tes�sler� �ç�n yapılab�l�r.

Üret�m tes�sler�n�n yapımına başlanılması



MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� l�sanslı üret�m tes�sler�n�n �nşaatına başlanab�lmes� �ç�n
aşağıdak� �ş ve �şlemler�n tamamlanmış olması gerekl�d�r;

a) L�sans alınması,

b) Proje onayının alınması,

c) Mer� mevzuat uyarınca d�ğer kurum/kuruluşlardan alınması gerekl� onay ve �z�nler�n alınması.

Tekn�k ve �dar� sorumluluk

MADDE 15 – (1) Proje paftaları �le destekley�c� belge, hesap ve raporları �mzalayan PUS sah�b� mühend�sler
ve/veya Proje F�rması yetk�l�s�; hazırlanan projeler�n, hesap ve raporların �lg�l� mevzuata, standartlara uygunluğundan
sorumludur.

(2) Proje onayını yapan POB ve mühend�sler�; hazırlanan projeler�n, hesap ve raporların bu Yönetmel�ğe
kavramsal olarak uygunluğundan sorumlu olup detay, uygulama ve �malattan doğab�lecek her türlü sorumluluk proje
müell�f�, l�sans/tes�s sah�b� ve yüklen�c�n�n sorumluluğundadır.

(3) L�sans/tes�s sah�b�; elektr�k tes�s�n�n projelend�r�lmes� �şlemler� �le gerekl� onay, �z�n, ruhsat ve belgeler�n
alınmasından sorumludur.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında hazırlanan projeler �ç�n düzenlenen T�p Sert�f�kası, D�zayn Sert�f�kası, TSE
Kr�tere Uygunluk Belges�ne veya ün�vers�teler tarafından ver�len uygunluk belgeler�ne �l�şk�n sorumluluk, belgey�
düzenleyen kurum/kuruluş �le l�sans/tes�s sah�b�ne a�t olup �lg�l� POB sorumlu tutulamaz.

(5) 2 nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamındak� elektr�k tes�sler�ne �l�şk�n tekn�k sorumluluk proje
onayını yapan kurum/kuruluştadır.

HES’ler�n bu Yönetmel�k kapsamı dışında kalan bölümler�

MADDE 16 – (1) HES’ler�n bu Yönetmel�k kapsamı dışında kalan bölümler�n�n proje onayı ve onaylı
projes�ne göre kabul �şlemler� �le tutanak onayı �şlemler� bu Yönetmel�ğ�n yayımından �t�baren altı ay �çer�s�nde
DSİ’n�n düzenleyeceğ� �k�nc�l mevzuat kapsamında DSİ tarafından gerçekleşt�r�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k ve atıflar

MADDE 17 – (1) 16/12/2009 tar�hl� ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k Tes�sler� Proje
Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmel�ğe yapılmış atıflar bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.

Devam eden �ş ve �şlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce proje onay, kabul ve tutanak onay
�şlemler�ne �l�şk�n Bakanlık Oluru �le yapılan ve kamuoyuna duyurulan yetk�lend�rmeler yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �lg�l� kurum ve kuruluşlara yapılmış proje onay
başvuruları, 16/12/2009 tar�hl� ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k Tes�sler� Proje Yönetmel�ğ�
hükümler�ne göre �lg�l� kurum ve kuruluşlarca sonuçlandırılır. Söz konusu projeler�n, �çer�ğ�ndek� eks�k ve yanlışlıklar
neden�yle bu Yönetmel�ğ�n yayımından sonra onaylanmayarak �ade ed�lmes�n�n akab�nde tekrar proje onay
başvurusunda bulunulması hal�nde bahs� geçen projeler �ç�n bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

(3) 16 ncı maddede DSİ tarafından yapılacağı bel�rt�len �ş ve �şlemlere �l�şk�n hususlar düzenlenene kadar,
HES’ler�n bu Yönetmel�k kapsamı dışında kalan bölümler�n�n;

a) Proje onay �şlemler�, 16/12/2009 tar�hl� ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k Tes�sler�
Proje Yönetmel�ğ�n�n,

b) Kabul ve tutanak onay �şlemler�, 7/5/1995 tar�hl� ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k
Tes�sler� Kabul Yönetmel�ğ�n�n



�lg�l� hükümler� uyarınca DSİ tarafından yapılır.

(4) Bu Yönetmel�ktek� proje mühend�sler�n�n PUS’a sah�p olmasına �l�şk�n hükümler 1/1/2016 tar�h�ne kadar
uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.
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