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ETMD Yönetim Kurulu Başkanının 
“Elektrik Tesisatında Denetim”
Çalıştayı Açılış Konuşması 

Değerli Meslektaşlarım, 

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği, kısaca 
adı ETMD olan derneğimiz 2001 senesinde 
kuruldu, bu zamana kadar yayınladığımız teknik 
kitaplar, yapılan paneller, deneyimler toplantı-
ları ve de Best,  Hannover Messe’ nin düzenle-
miş olduğu WİN fuarlarında pek çok paneller, 
konferanslar düzenlemiştir.  Üyelerimiz arasın-
da, sektörün taahhüt, proje, imalat, denetim 
ve danışmanlık firmalarında çalışan elektrik, 
elektronik, haberleşme ve bilgisayar mühendis-
lerin olduğunu burada belirtmek isterim. 

Kısaca derneğimiz hakkında bilgi verdikten son-
ra, ETMD’nin neden böyle bir Çalıştay yapmayı 
düşündüğünü, bu Çalıştaya gerçekten gerek var 
mıydı? Konusuna biraz açıklık getirmek istiyo-
rum. Üç sene kadar önce, bir yönetim kurulu 
toplantısında Elektrik Tesisatında Denetim 
konusunu gündeme getirdiğimizde, gördük ki, 

sektörümüzde bu konu ile ilgili birçok eksiklik-
ler olduğunu, misal olarak her hangi bir tesiste, 
yangın çıktığında, malumunuz üzere, hemen 
elektrik kontağından çıktığı dile getiriliyor. Bu 
elektrik kontağı ne kadar önemli ki doğrudan 
yangına sebep veriyor?, tesisatta nerede yanlış 
yapılıyor? , bunu nasıl önleyebiliriz? İşte bu so-
ruların cevabının elektrik tesisatında denetimin 
altında yattığını düşündük, bu denetimin içinde 
neler var derseniz; yönetmelikler, standartlar, 
elektrik malzemelerinin seçimi, projenin yapımı, 
uygulama, işçilik olmak üzere, ne ararsanız var. 
Hal böyle olunca, Yönetim Kurulumuzda, taah-
hüt firmaları, proje, kontrol firmaları, denetim 
firmaları ve tedarikçi firmaları temsilen üyelerin 
olması, bu Çalıştayın hayata geçirilmesi için 
alınan kararda büyük rol oynadı. 
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Üç sene önce alınan bu kararı, çeşitli neden-
lerden dolayı, ancak geçen sene programımıza 
alabildik, 2015’in Ocak ayında, Çalıştay düzen-
leme kurulunu meydana getirdik ve 2016 Mayıs 
ayını hedef alarak çalışmalarımıza başladık.  

Burada şunu da belirtmek istiyorum, tüm Yönetim 
Kurulu arkadaşlarımızın desteği ile birlikte, Düzen-
leme Kurulu Başkanlığını yapan, organizasyonun 
bugüne getirilmesinde büyük emeği geçen Mus-
tafa CEMALOĞLU’na, kurulumuzun diğer üyeleri, 
Ahmet Nuri İŞLEK, Ertan ÖZDEMİR, Etem BAKAÇ, 
Faik Sami ATABEY ve Bihter ÜNLÜSOY’a gayretli 
çalışmalarından ve verdikleri destekten dolayı çok 
teşekkür ediyorum.

Yasalar ve Yönetmelikler, Kontrol Mekanizma-
sı, Yatırım Finansman, Uygulamacılar ve Son 
Kullanıcılar olarak beş ayrı gruptan oluşan bu 
Çalıştayı sorunsuz tamamlamış olmanın büyük 
mutluluğunu yaşıyorum. Sonuç raporunu hazır-
lamakta biraz zorlandık ama iş hayatının yoğun 
bir tempoda geçmesi, bu süreçin biraz uzama-

sına neden oldu. İki ayda bir çıkardığımız ETMD 
Bizden Haberler dergisi yerine, bu raporun ayrı 
bir dergi olarak yayınlanmasının daha uygun 
olacağını düşündük, her zaman elimizin altında 
ayrı bir dergi olması bakımından önemli olaca-
ğını düşünüyorum. Okunulduğunda, rapordan 
sanki bir sonuç çıkmamış gibi görünebilir, yine 
de gerekli üst mercilere de yayınlayacağımız bu 
rapordan gerekli dersler alınarak bazı önlemle-
rin alınmasının kaçınılmaz olacağını umuyorum. 

Bu Çalıştayın düzenlenmesinde, ana sponsoru-
muz, EAE Yönetim Kurulu Başkanı aynı zaman-
da ETMD Kurucu Üyemiz ve geçmiş dönem 
başkanlarımızdan Yusuf Hikmet Kaya ile diğer 
sponsorlarımız ABB, Çağla, Legrand, Novatek, 
Pyrismian ve Sinerji firmalarına bizlere sağla-
dıkları destek için teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla

V. Tuncer Özekli

ETMD Yönetim Kurulu Başkanı
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Çalıştayı

“Elektrik
Tesisatında

Denetim”
İstanbul,
07.05.2016
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Korunmasız Mıyız?
Kanunlarımız -Yönetmeliklerimiz ve
Uygulayıcıları, Kontrol Mekanizmaları,
Yatırımcılar, Uygulamacılar,

Ve Son Kullanıcılar…

Ne Yapıyoruz ,
Ne Yapmalıyız?
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Yapılmış ve yapılmakta olan tüm yapıların Elektrik tesisatlarının, sürekli olarak;

•  Güncel kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının kontrolünü yapmak, 

•  Sistemin daha iyi olması için mevcut iş yapım şekillerinde, kural ve yönetmeliklerinde, İyileştirme,  
  Yönlendirme ve Yöntemlerini tartışma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu gerekçe ile etkileyen ve etkilenen taraflar olarak, 

	 A.	 Yasalar,	Yönetmelikler	ve	Uygulayıcıları

	 B.	 Kontrol	Mekanizması

	 C.	 Yatırım	Finansmanı

	 D.	 Uygulamacılar

	 E.	 Son	Kullanıcıların	‘da

Ortak olacağı bir payda da buluşmak, en azından daha iyiye zemin hazırlamak için yola çıkılmıştır.
Taraflar, alt kırınımları ve çağrı,
A.	 Yasalar,	Yönetmelikler	ve	Uygulayıcılar	

1. Emo
2. Tedaş
3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
4. Belediye Fen İşleri
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
6. Sanayi Bakanlığı
7. Üniversiteler

B.	 Kontrol	Mekanizması	

1. Yapı Denetim Firmaları
2. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, İSG
3. Çalışma Bakanlığı Denetleyicileri (İş müfettişleri)
4. Sigorta Şirketleri
5. Tesisi işleten 
6. Enerji Yöneticileri

C.	 Yatırım	Finansmanı

1. Yatırımcı 
2. Finansman sağlayan taraflar 

D.	Uygulamacılar

1. Ana Müteahhit
2. Proje Firmaları 
3. Elektrik Müteahhitleri
4. Üreticiler (Kablo, tava, E.Cihaz….)
5. Montajcılar (Panocu, Busbar montajcıları gibi)   

E.	 Son	Kullanıcı

1. Tesisten Etkilenenler (Binalar,  Özel tesisler, Orman, Göl, Dere….vs.)
2. Tesiste çalışan/yaşayan

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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18.03.2015 Çarşamba

Çapa’daki İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yangın çıktı.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yangın paniği yaşandı. Elektrik 
panosunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede 
söndürülürken, hastalar tedbir amaçlı dışarı çıkar-
tıldı.

07 Ocak 2013 Pazartesi

Van’da Trafo Yangını
Mahalleyi Elektriksiz
Bıraktı
Van’da, aniden oluşan kıvılcımın ardından 
ateş alan ve dakikalarca alev alev yanan 
elektrik trafosu, çevrede büyük endişe ve 
paniğe sebep olurken, mahalle halkını da 
iki gündür karanlıkta bıraktı.

10.03.2015 Salı

İsveç’teki	cami	yangını	elektrik	
kontağından	çıkmış
STOCKHOLM,  İsveç’te geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen Cami 
yangınının o dönemde iddia edildiğinin aksine kundaklama olmadı-
ğı, elektrik kontağından çıktığı açıklandı. 

İSTANBUL	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYESİ	
İTFAİYE	DAİRE	BAŞKANLIĞI	
İSTATİSTİKLER	2015	

YANGIN	SEBEPLERİ

2010-2014	beş	yıllık	dönemin	ortalamasında	ilk	üç	sırada	yan-
gınların	yaklaşık;

%45,5’inin	sigara,
%20,5’	inin	elektrik	kontağı	
%4,8’inin	çocukların	ateşle	oynamasından	kaynaklandığı	göz-
lemlenmiştir.

Elektrik Tesisatlarının Denetlenm
esi Çalıştayı

İstanbul, 07.05.2016

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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22 Ocak 2013 Salı, saat 19.30

Galatasaray	Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi’nde çıkan yangından sonra İlber 
Ortaylı’nın hukuk tarihi ağırlıklı kütüphanesinin, yangından sonraki 
durumu.
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Katılımcılar ; (Alfabetik Sıra)

1. Abdurrahman MUHARREMOĞLU Latek Elektrik 
2. Adil AKKAYA TAV Havalimanları
3. Ahmet Nuri İŞLEK ANSİ Enerji Elektrik
4. Ahmet SEFEROĞLU Seferoğlu Elektrik 
5. Arda YALI Elin AŞ
6. Ayten DEMİRTAŞ AE Arma-Elektropanç 
7. Başak BOZKURT Arup Mühendislik 
8. Bayram EKİCİ HB Elektrik 
9. Bilgehan KANDİL Üsküdar Belediyesi 
10. Burak DAŞDEMİR Amec Foster Wheeler Bimaş
11. Burak KURU Philips 
12. Can UYSAL Sanayi Bakanlığı 
13. Cem ÖZTÜRK Marsh Sigorta 
14. Cihan AKBULUT Optima 
15. Deniz DÜNDAR Maltepe Belediyesi 
16. Dilara GÜRKAN Philips 
17. Dilda YAMAN Erke Bina Tasarım Danışmanlık 
18. Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK Tüpraş 
19. Ebru KURUCU AKMANLAR Philips 
20. Ergun KANLIÇAY Sinerji
21. Erhan KARAÇAY Serbest 
22. Erkan SOLMAZ Piyalepaşa Gayrımenkul 
23. Ertan ÖZDEMİR ABB 
24. Etem BAKAÇ Prysmian 
25. F. Sami ATABEY Sasel
26. Fevzi Gür ASLAN Fiba 
27. Fuat ARDIÇ EAE
28. Hakan POLATKAN ABB
29. İlke KİDER Siemens
30. İsmet DEFNE Elsan
31. Levent ÜNSAL Siemens
32. Lütfiye ŞAHİN Schneider Electric
33. Muharrem TUTAR Sasel
34. Murat KARAYILMAZ Bilge Mühendislik 
35. Mustafa CEMALOĞLU Cihan Elektrik
36. Mustafa DEMİROL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
37. N. Ergin ARINALP IBAR Elektrik
38. Orhan BİLİCİ EAE 
39. Osman Zeki KAYIKÇI Sodan Danışmanlık 
40. Özgür SARIOĞLU Legrand

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



Katılımcılar ; (Alfabetik Sıra)

41. Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ İstanbul Teknik Üniversitesi
42. Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ Beykent Üniversitesi 
43. Prof. Dr. Galip CANSEVER Yıldız Teknik Üniversitesi
44. Sevnur EYİGÜN Elsan
45. Sırdaş KARABOĞA EMO İstanbul Şube
46. Süleyman Servet KUMSAL EMO İstanbul Şube 
47. Şükrü YENİ Flyinn
48. Tahsin Yüksel ARMAĞAN Armağan Mühendislik
49. Ufuk İNCE Prysmian 
50. V. Tuncer ÖZEKLİ ETMD YK Başkanı 
51. Veysel ÜÇER Optima 
52. Vildan GÜNER Schneider Electric
53. Yalçın YILDIRIM Panel Elektro
54. Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR Kalicertisg  İş Sağlığı ve Güvenliği
55. Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR Yıldız Teknik Üniversitesi 
56. Yrd. Doç. Dr. Necmi ÖZDEMİR Kocaeli Üniversitesi
57. Zafer Giray ÖZER Serbest  
58. Zekeriya ŞİRİN Prysmian

Program;

08.30-09.45 Kahvaltı ve Tanışma 
09.45-10.00 Çalıştay Açılışı ve Toplantının Başlaması 
10.00-12.30 Çalıştay Sabah Oturumu 
   Yönlendiricinin sunumu
   Sunum üzerinde tartışma
   Katılımcılardan Görüş ve Önerileri alma-Post-it
   Görüş ve Önerilerin Oylanması

12.30-13.30 Yemek 
13.30-16.00 Çalıştay Öğle Sonrası Oturumu 
   Çalıştay Yöneticisinin sunumu
   Çalışma Bölümlerinin Sunumları
   Kahve Molası 1
   Akil Komisyonun Çalıştay Sonuç Raporu Önerisi 
   Sonuç Raporu Üzerinde Görüş ve Önerileri 
   Çalıştay Sonuç Raporunun İlanı
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“Elektrik Tesisatında Denetim” 
Çalıştayı,
ETMD	tarafından	7	Mayıs	2016	Cumartesi 
günü	Kadıköyde,	Double	Tree	By	Hilton	
Otelinde	gerçekleştirildi.	

V. Tuncer ÖZEKLİ Açılış Konuşmasını Yaparken

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



EAE’nin	Ana	Sponsor	olarak	destek	verdiği	Çalıştay’a,	ABB,	Çağla	Group,	Legrand,	Novatek,	
Prysmian	ve	Sinerji	Elektrik	firmaları	eş	sponsor	olarak	katılımda	bulundular.

Çalıştayın açılışında ETMD Yönetim Kurulu Başkanı V. Tuncer ÖZEKLİ ile Çalıştay Düzenleme Kurulu 
Başkanı ve ETMD Genel Sekreteri Mustafa CEMALOĞLU birer açılış konuşması yaptılar. 

Katılımcılar Açılışta

23

Mustafa CEMALOĞLU Açılış Konuşmasını Yaparken
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Elektrik tesisat alanında görev yapan, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden 70’e 
yakın konularında uzman kişilerin katıldığı Çalıştay’ın ilk bölümünde, beş ayrı masada toplanarak görüş-
lerini bildirdiler:

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Katılımcılar Konu tercihlerine göre guruplara ayrılıp çalışma odalarında Çalıştay 2.Oturumuna hazırlık 
yaptılar;

A.	Çalışma	Konusu:	Yasalar,	Yönetmelikler	ve	Uygulayıcılar

Bölüm toplantısında üzerinde konuşulan konular:

Tesisatın çok geniş uygulama alanı var,(data, jeneratör, kablo, asansör, yangın…) 5N 1K burada da 
uygulamaya konmalı:

- Nasıl tasarlanmalı, 

- Nasıl uygulanmalı,

- Nasıl test edilmeli, denetlenmeli (commisioning),

- Nasıl işletilmeli - bakım - onarım - eğitim (operation),

- Kimler yukardaki maddeleri denetleyecek,

Birinci	Oturum
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Bölüm Yöneticisi: Etem BAKAÇ 
Yazman:  Zekeriya ŞİRİN 

1 Sırdaş KARABOĞA EMO
2 Mustafa DEMİROL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
3 Bilgehan KANDİL Üsküdar Belediyesi
4 Erhan KARAÇAY Serbest
5 Can UYSAL Sanayi Bakanlığı
6 Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ İTÜ Makine Fakültesi
7 Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR YTU Elektrik Elektronik Fakültesi
8 Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ Beykent Üniversitesi
9 Yrd. Doç. Dr. Necmi ÖZDEMİR Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

• Sanayi Bakanlığı üreticiden çok, piyasadan numune almaya özen gösteriyor,

• Kâğıt üzerinden her şey iyi fakat uygulamada sorunlar var. Özel sektör daha tutarlı, faydalı çalışıyor. 
Herkesin kanun ve yönetmeliklere bağlı çalışması gerekiyor.

• Pazarda bulunan standart dışı ürünlerde cezalar az, caydırıcı değil. Bakanlığın gıdadaki afişe etmesi 
gibi benzer uygulamaları yaygınlaştırarak tüketicilerin bilinçlendirmesi gerekli.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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• Yangın yönetmeliğindeki denetçilerin yeterli eğitim ve denetimleri yok, bilinçli olamadan karar ve 
uygulamalar yapılabiliyor. Konular gurup olarak ele alınıp yönetmelikler üzerine çalışılmaya yönlendiril-
mesi gereklidir.

• Avrupa’da kişisel sorumluluk önemlidir, hukuk ve bilirkişiler yetkili. Üretici herhangi bir hatada ciddi 
yaptırımlarla karşılaşacağını bilir. Bu konuda oluşmuş sorumluluk daha yüksek. Usta bile cezasının ağır 
olduğunu bilerek işine dikkat ve özen gösteriyor. Her türlü baskıya rağmen ve kaliteden vazgeçilmiyor. 
Hukukun kişisel nokta atışı ile tespiti önemlidir.

• Yasalar yeterli mi, neler var: İç Tesisat Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği. 
Mevcut yönetmelikleri inceleyip genişletmek, değiştirmek gerekebilir, 

• Yönetmelikler yapılıyor fakat uygulamada sorunlar mevcut, Avrupa Birliğine göre 5 yılda bir yönetme-
liklerin gözden geçirilmesi gerekir. Yönetmeliği çıkartılması çok önemli, hazırlanması önemli değil,

• Geçen yıl taslak olarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği konusunda kurumlardan Kasım sonunda kadar 
görüş istedi. Şu anda görüşler değerlendiriliyor. En son bakanlıkta müsteşarla görüşmede komisyon 
kurulması kararı alınmış. Mevcut yönetmelikte alt kurullar oluşturması planlanıyor. EMO bakanlıkla 
müşterek bir çalışma gurubu oluşturulacak,
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• Şu anda yetki kargaşası var, ruhsat alınıyor fakat İtfaiye veya belediye onay vermiyor. Yapı yüksek-
liği 21 metreyi geçiyorsa İtfaiye gidiyor ve kontrol ediliyor, belediye geliyor, Yapı Kontrol Müdürlü-
ğüne gidiliyor,

• Teknik detayları (elektrik, yangın gibi) kontrol edecek uzmanda sıkıntılar olabiliyor. Kontrol çok 
detaylı olamıyor, eleman eksikliği de mevcut. Büyük projelerde genelde iyi çalışıyor,

• Mevcut kadro ile denetleme uzun sürüyor. Kontrol mekanizmasının eğitimi, yetki devri, firma 
denetimi özel akredite firmalara verilip bu yük kaldırılabilir.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Yasalar,	Yönetmelikler	ve	Uygulayıcılar	Masası
Sonuç	Bildirimi	ve	Önerileri

EMO

ELEKTRİK	İÇ	TESİSAT	YÖNETMELİĞİ

ENERJİ	BAKANLIĞI

KABUL	YÖNETMELİĞİ	3.	PARTİ	VEYA
TEİAŞ	HV,	35	KV	TEDAŞ

Mevcut bahsedilen kanunlarda gerekli düzenlemelerin EMO tarafından 
önerilip Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulması ile kademeli 
cezai uygulamanın da devreye alınmasında fayda var. Bu kontrol me-
kanizması karşılıklı görüşmeler neticesinde özel akredite firmalara da 
verilip, onların da (eğiticinin denetimi şeklinde) detaylı bilgilendirmesi 
sağlanabilir. 
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B.	Çalışma	Konusu;	Kontrol	Mekanizması

Bölüm toplantısında üzerinde konuşulan konular:
• Proje hazırlanırken ortak bir standart olmalı,
• Malzeme detayları proje şartnamesinde belirlen-
meli,
• Projeye özel ihale şartnameleri hazırlanmalı,
• Tipik örnek proje bazlı şartnameler hazırlanabilir,
• Test ve devreye alma çok önemli, test izlekleri 
hazırlanmalı,
• Cezaların risk analizleri ile ortak bir çarpanı 
olmalı,
• Bütün sorumluluğun sahibi tek bir kişi olmamalı,
• Denetimin yetkin kişiler tarafından yapılması çok 
önemli. Denetçiler de denetlenmeli. Bu denetimler  
bağımsız kişi ya da kuruluşlar tarafından yapılmalı,
• Proje şartnamelerinin, malzeme tanımlarının 
proje özelinde hazırlanması önemli,
• Mesleki yeterlilik eğitimleri yapılmalı,

• Topraklamanın mükemmel yaptırılmasının 
sağlanması,
• İşletmelerde uygun kişilerin çalıştırılması,
• Ex-proof aydınlatma kullanımı yaygınlaştırılmalı,
• Montaj personeli yetiştirme konusuna eğilmek 
gerekiyor,
• Türkiye’ye giren ürünün kontrolleri yapılmalı, 
hatalı malzeme kullanımı engellenmeli,
• Profesyonel Mühendislik uygulamasına geçil-
meli,
• Yapılan işler mutlaka sigortalanmalı,
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği elemanları devlet kont-
rolünde olmalı,
• Cezai müeyyideler konusunda cezaların risk 
analizleri ile ortak bir çarpanı olmalı, sorumluluk 
tek bir kişi de olmamalı.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



2.	Kontrol	Mekanizması.

Bölüm Yöneticisi: Ahmet Nuri İŞLEK 
Yazman: Vildan GÜNER 

1 Osman Zeki KAYIKÇI Sodan Danışmanlık
2 Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR Kalicertisg
3 Zafer Giray ÖZER Serbest 
4 Burak KURU  Philips
5 Cem ÖZTÜRK  Marsh Sigorta
6 Şükrü YENİ  Flyinn
7 Başak BOZKURT Arup Mühendislik
8 V. Tuncer ÖZEKLİ ETMD YK Başkanı
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Kontrol	Mekanizması	Masası	Sonuç	Bildirimi	ve	Önerileri

1.	Kütüphane	Oluşturma
 • Proje şartnameleri
 • Malzeme tanımları
 • Uygulama metotları
 • Saha süreçleri / Güçler ayrılığı
 • Teslim izlekleri
2.	Yönetmelikler	ve	Uygulatma	Mekanizmaları
 • IEC’ye uygun, anlaşılır standart ve yönetmeliklerin hazırlanması
 • Cezai müeyyideler konulması
 • Kademeli ve sorumluluk dağılımı yapılmış denetim mekanizması
 • Proje başlangıcında tesisin gerçek sahibinin veya bağımsız denetimin bulunması

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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3.	Personel	Vasıfları
 • Faaliyet konusuna yönelik eğitime sahip teknik personel
 • Tecrübeli
 • Bağımsız denetçi fonksiyonu
 • Ve bu personelin yetişmesine katkı sağlayacak dernekler (EPDK , EMO, ETMD vs)

4.	Toplam	satın	alma	maliyetine	yönelik	tesisler	yapılması
 • Test ve devreye alma prosedürlerinin ihale kapsamında sunulması,
 • Kestirimci bakım ve rutin bakım prosedürlerinin ürün tedariki ile birlikte hazırlanmış olması,
 • Proje risk analizinin ihale öncesinde yapılmış olması (sigorta firmalarınca),
 • Tüm şantiye koşullarının ISG ve yönetmeliklerle yönetilmesi,
 • Kaliteli ürün kullanımın desteklenmesi (ömür, iş sürekliliği).
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C.	 Çalışma	Konusu:	Yatırım	Finansmanı

Bölüm toplantısında üzerinde konuşulan konular:
• Tüm bekleyen yönetmeliklerin, bilhassa Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğinin bir an önce uygulamaya 
geçirilmesi,
• Türkiye’de test ve devreye almanın önemi ve uygulanan çalışmalar konusunda yatırımcının bilinçlendi-
rilmesi, 
• Doğru işleyen bir sigorta sisteminin olmaması,
• Kontrol ve denetimlerin bağımsız bir denetleyici kurum tarafından yapılması,
• Mühendisler, Üniversitelerden bu konuları bilmeksizin mezun oluyorlar,
• İhale dosyalarındaki tüm şartnameler standartlara ve yönetmeliklere uygun hazırlanmalı,
• Kamu binaları bağımsız kurumlarca denetlenmeli,
• Enerji kimlik belgeleri ki tam olarak uygulanmıyor.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



Bölüm Yöneticisi: F. Sami ATABEY 
Yazman: Muharrem TUTAR 

1 Fevzi Gür ASLAN Fiba
2 Ertan ÖZDEMİR ABB
3 Dilda YAMAN   Erke Sürdürebilir Bina Tasarım Danışmanlık Ltd.Şti
4 Erkan SOLMAZ  Piyalepaşa Gayrımenkul
5 Süleyman Servet KUMSAL EMO İstanbul Şube
6 Ahmet SEFEROĞLU Seferoğlu Elektrik
7 Adil AKKAYA   TAV
8 Bayram EKİCİ   HB Elektrik
9 Abdurrahman MUHARREMOĞLU Latek
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Yatırım	Finansmanı	Masası	Sonuç	Bildirimi	ve	Önerileri

	

	 	

• Test ve devreye alma kısmının ayrıca bütçelenmesi,
• 3.firma tarafından kontrollerin bağımsız yapılması, yapan firmanın ceza ve sorumluluklarının olması,
• Yapım metotlarının yaygınlaştırılması ve ciddi olarak denetlenmesi,
• Ruhsat projelerinin uygulama standartlarında olması,
• Enerji kimlik belgesi doğru uygulanıp, veren firmaların ceza ve sorumlulukları olmalı,
• Eski elektrik tesisat kontrollerinin yapılmalı ve desteklenmeli, ceza ve sorumluluklar olması,
• İç Tesisat Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Yönetmeliği, Yapı Denetim Yönetmeliği gibi yürürlükteki yönet-
melikler uygulanabilir ve denetlenebilir olmalı, 
• Proje müellifinin mesleki kontrollük hizmeti vermesi sağlanmalı ve ilgili mühendislerin yeterlilikleri 
sorgulanmalı,
• Binalara kontrol etiketi konmalı (asansör gibi yeşil/kırmızı), ceza ve bonus sistemi olması. Özellikle 
kamu binalarının 3.firma tarafından kontrolünün yapılması,
• Projelerin yönetmeliklere uygun çözülüp ihale dosyasındaki şartnameler gerçeğe uygun olarak hazır-
lanmalı,
• Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde yönetmelik ve standartlar okulların müfredatında öncelikli 
olmalı,
• Bakım işletme firmalarının çeşitlendirilmesi, çoğalması desteklenmeli, sorumluluk, ceza ve prim siste-
mi ile sigorta edilmeli.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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D.	 Çalışma	Konusu:	Uygulamacılar

Bölüm toplantısında üzerinde konuşulan konular:
• Müteahhitlerin yatırımcıya danışman olması gerekir,
• Müşterinin ihtiyacının iyi anlaşılması çok önemlidir,
• İşveren bir işi hangi standartlara bağlı kalınarak yapılacağını bilmiyor,
• Projeciler gerekli önerileri yapar işverenlere yaklaşırdı ancak mimarlar Projecilerin önünü keserdi, Fir-
malar son kullanıcılara ulaşıp projecileri saf dışı bırakmaya ve farklı bilgilendirmeye başladı, bu önemli 
bir problem,
• İşi veren kişi projeyi kontrol edebiliyor. Panocular panoyu yaptıktan sonra yerinde mutlaka kontrol 
edebilmeli, elektrik tesisatını yapacak kişiler ETMD gibi kurumlar tarafından kontrol edilebilmeli.
• Tesisler denetlenmiyor. Devlete ait olanlar hiç denetlenmiyor. Özel sektörde elektrik konularında çok 
hassaslar, bu nedenle daha dikkatliler. Devlet daireleri bu konuda eğitimler verilerek bilinçlendirilmeli,
• Türkiye’de her şey hızlı yapılsın isteniyor. Projeci hızlı çıkarsın, panocu hızlı bitirsin vs isteniyor. Ancak 
ne kadar doğru bir iş çıkıyor tartışılır. Her şeyin gereken zamanda ve planda yapılmalı,

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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• Türkiye’de proje firmalarının standartlarını belirlemesi gerekli,
• Sektör içerisinde mühendislik etiği kötü durumda, iyileştirilmesi gerekir,
• Pano tasarımı yaparken proje yapan firmayla fikir alış verişinde bulunulmalı,
• Kamuda standartlar yenilenmiyor, özel sektöre çözümlerin sunulmasında standartlar yenilenmediği 
için çok fazla dirençle karşılaşılıyor,
• Üniversitelere bu konularda çok fazla görev düşüyor, Üniversitelerde standartlar ve izlekler anlatılarak 
mühendis adayları bilinçlendirilerek mezun edilmeli,
• Herhangi bir güvenlik açığında bunun suçlusu kimdir?,
• Taahhütte iş bitirmiş olma belgesi aranır. Panocularda bu uygulama yoktur. Sertifikasyon konusu 
panocularda ne kadar denetleniyor?

Bölüm Yöneticisi: Prof. Dr. Galip CANSEVER 
Yazman: Lütfiye ŞAHİN 

1 İsmet DEFNE   Elsan
2 Burak DAŞDEMİR FW Bimaş
3 Arda YALI   Elin AŞ
4 Özgür SARIOĞLU Legrand
5 Hakan POLATKAN ABB
6 Levent ÜNSAL  Siemens
7 Ergun KANLIÇAY Sinerji
8 İlke KİDER   Siemens
9 Fuat ARDIÇ   EAE
10 Yalçın YILDIRIM Panel Elektro
11 Ufuk İNCE   Prysmian Group
12 Mustafa CEMALOĞLU Cihan Elektrik
13 N. Ergin ARINALP IBAR Elektrik
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• Uzmanlık alanları denetlenmeli,
• Rekabet açısından etiğin dışına çıkılmamalı,
• Standartların yorumlanmasında yorum farklılıkları ortaya çıkıyor,
• Standartlar düzgün Türkçeleştirilmediği için kolay anlaşılmıyor,
• TSE’nin standartlar konusunda öncülük etmesi bekleniyor,
• Yeni gelişen sektörlerde bile denetleme ve uygulama sıkıntıları var,
• Proje firmalarının klasifikasyona sahip olmaları iyi olur, (A Grubu, B Grubu projeciler gibi)
• Tüm mühendislik firmalarında sertifikasyon denetlenmeli,
• Doğru teklifle doğru ürünü sunmak önemli,
• Projelerde mühendislik yapılırken, bitirdikten sonra denetlenebilecek bir mekanizma oluşturulmalı,
• Elektrik anlamında toplumda bilinçli olmalı,
• Firmalar, yeni teknolojilere kendilerini adapte etmeliler,
• Mühendislik mesleği gidişatı itibarıyla, yurtdışına ve diğer standartlara bağımlı kalıyor,

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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• Ruhsat projeleri sağlıklı hazırlanmıyor,
• Projelerde spesifikasyon tarafında eksiklikler ve güncel olmaması, yönetmeliklerin günümüz teknoloji-
lerine göre güncelliklerinin yeterli olmaması,
• Bilinçlendirme (yatırımcı ve son kullancıya yönelik olarak) seminerleriyle sektörün kalitesi arttırılmalı,
• Mesleğimiz değersizleştiriliyor, hizmetler Hindistan ve Tayland gibi ülkelere kayma eğiliminde,
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Uygulamacılar	Masası	Sonuç	Bildirimi	ve	Önerileri

	

1. Standartların güncel izlenmesi ve Türkçeleştirilmesi
2. Bağımsız ve akredite Denetim mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi.
3. Tesis denetimlerinde uygulama birliği (yönetmelikler ve denetim kuralları)
4. Mühendislerin yetki ve uzmanlıklarının sınıflandırılması.
5. Şartnameler günün gerek, ihtiyaç ve standartlara uygun olmalı.
6. Meslek Lisesi memleket meselesi.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Bölüm toplantısında üzerinde konuşulan konular:
• Her ekipman için kontrol föyü oluşturulmalı,
• Commissioning testleri ve  her ekipman için- izolasyon testleri- konusunda, sisteme enerji verip testle-
ri yapmak gerekir,
• Teslim tutanaklarının oluşturulması lazım,
• Doğru projenin üretilmesi, doğru uygulama ve doğru denetleme (periyodik) gerekli,
• Proje kontrol mekanizması uygulamaya yönelik olmalı,
• Tasarım özetleri teslimi yapılmıyor,

E.	 Çalışma	Konusu:	Son	Kullanıcı

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



45

• Proje yönetim firması eksikliği nedeniyle işin sorumluğu uygulamacıya kalıyor. Hesap sorumluluğu da 
uygulamacı da oluyor, Projeci-işletmeci-uygulayıcı sorumlulukları belirlenmeli,
• Uygulamada çok az şey kontrol ediliyor,
• Sertifikasyonların akredite kuruşlar tarafından verilmesi lazım,
• CE kontrolü yapılmalı,
• Enerji verimliliği bir unsur olarak dahil edilmeli,
• Son kullanıcıyı uyarmak-bilinçlendirmek gerek,
• Standartlar şartnamelerde yer almalı,
• Çok fazla üretici, uygulamacı, projeci var,
• Uluslararası standartlara ne kadar uygun projeler, bu denetlenmeli
• Hangi standartta konuştuğumuz net olmalı. Ortak dil olmalı,

Bölüm Yöneticisi: Tahsin Yüksel ARMAĞAN 
Yazman: Sevnur EYİGÜN 

1 Cihan AKBULUT Optima
2 Veysel ÜÇER   Optima
3 Ebru KURUCU AKMANLAR Philips
4 Murat KARAYILMAZ Bilge Mühendislik
5 Ayten DEMİRTAŞ AE Arma Elektropanç
6 Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK Tüpraş
7 Deniz DÜNDAR Maltepe Belediyesi
8 Orhan BİLİCİ   EAE
9 Dilara GÜRKAN Philips
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Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



1.Yapım Yönetmeliklerinin Düzenlenmesi 
 -Standartlar
 -Proje
 -Tesis (Uygulama)
 -Devreye Alma
2.Denetleme Yönetmeliklerinin Düzenlenmesi
 -Proje
 -Tesis (Uygulama)
 -Devreye Alma
3. Son Kullanıcıya Teslim Edilmesi Gerekenler
 -As Built Proje
 -Malzeme Dokümanları
 -İşletme, Güvenlik ve Emniyet ile ilgili
  El Kitapları

4. İşverenlerin Bilgilendirilmesi 
 -İşverenin Mimari Danışmanları
 -İşverenin Teknik Danışmanları
5. İhtisas Dalları Arasında Koordinasyon 
 -BIM*kullanımın yaygınlaşması
Öneriler / Kazançlar
 -İşletme Emniyeti
 -Güvelik
 -İşletme ve Tesis Maliyeti Optimizasyonu
 -Sigorta bedellerinin azalması
 -Tesisin Marka Değerinin Artması
 -Finans Temin ve İhracat Güvenilirliği

47

	 	
Son	Kullanıcı	Masası	Sonuç	Bildirimi	ve	Önerileri
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Bölüm	Toplantılarına	Verilen	Aradan	Fotoğraflar

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Bölüm	Toplantılarına	Verilen	Aradan	Fotoğraflar

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Çalıştay Yöneticisi: Mustafa CEMALOĞLU

Çalıştay Yazmanı: Ahmet Nuri İŞLEK

Çalıştay Akil Komisyonu: Prof. Dr. Galip CANSEVER

  Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ

  Tahsin Yüksel ARMAĞAN

  Mustafa CEMALOĞLU

Katkılarıyla

İkinci	Oturum	-	Birinci	Bölüm

Elektrik	Tesisat	Mühendisleri	Derneği		“Elektrik	Tesisatında	Denetim”	Çalıştayı

Çalıştay Akil Komisyonu

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Mustafa CEMALOĞLU: Öncelikle sabah ki performan-
sınız için çok çok teşekkür ederim. Öğrendiğim kada-
rıyla çok güzel geçmiş. Bundan sonra ki sürecimiz şu 
şekilde çalışacak, çalışma grupları sonuç raporlarını 
bize anlatacaklar. Bu sonuç raporlarından bir sonuç 
çıkarmaya çalışacağız. Burada ki değerli hocalarımız 
da eksiğimiz ya da yanlış olan bir şey varsa ya da daha 
doğru olan bir şey varsa bizi yönlendirecekler.

Ben ilk olarak “Uygulamacılar” gurubuna söz vermek 
istiyorum;  Buyurunuz.

• Merhabalar herkese, hoş geldiniz, 

Biz uygulamacılar olarak bugün elektrik tesisat dene-
timinde nasıl iyileştirmeler yapabiliriz, neler yapabiliriz 
onları tartıştık hep birlikte ve toplamda 6 tane madde 
çıkardık. 

Lütfiye ŞAHİN

“Uygulamacılar” bölümünün
sunumunu yaparken

Mustafa CEMALOĞLU İkinci Oturumun Giriş Konuşmasını Yaparken
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• İkinci maddemiz Bağımsız ve akredite denetim mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi.

Burada üzerinde durduğumuz konu belirli denetim mekanizmaları var ama bu denetim mekanizmaları 
da kendi içlerinde (projeciyi denetleyen, müteahhidi denetleyen, iş bitti iş bittikten sonra uygulamacıyı 
denetleyen) kendi içinde ayrılmalı, bir aşamada değil birkaç aşamalı bu denetim mekanizmasının yapıl-
ması gerekiyor. Bunun üzerinde durduk. Ve Özellikle bağımsız denetim mekanizmasının altını çekmek 
isteriz.

• Test denetimlerinde uygulama birliği üçüncü maddemiz. 

Yönetmelikler ve denetim organlarının test denetiminde, Sanayi tarafında ve bina tarafında ayrı ayrı 
uygulamalar yapılıyor. Farklı uygulamaları oluyor. Ve biz her birine ayrı ayrı gittiğimiz zaman farklı şeyler 
konuşuyor durumundayız. Eğer burada uygulama birliği sağlayabiliyorsak bu bizim çok daha faydamıza 
olacaktır.

• Birinci maddemiz standartların izlenmesi ve Türkçeleştirilmesi.

Bur da konuştuğumuzu şeyi açmam gerekirse bahsettiğimiz şey şuydu: Belirli standartlar var, evet ama 
bu standartların çoğu İngilizceden Türkçeye çevrildiği için herkesin yorumu farklı oluyor. O yüzden hani 
bunun için bir terminoloji oluşturulup bunun uygun olarak Türkçeleştirme yapılıp devam edilirse belli 
şeyler netleştirilirse çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşündük. 

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



• Dördüncü olarak Yetki ve yetkinliklerin sınıflandırılması.

Mühendislik ve uzmanlıklarının yetki ve sınıflandırılması. Birçok firma birçok işler yapıyor, yapmaya 
çalışıyor. Ancak bu firmalar yetkilendirme ve yapabilirlik açısından doğru yerdeler mi, neredeler, bir 
soru işareti oluşuyor. 

Bunu nasıl çözümleyebiliriz; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı olarak bir sınıflandırma yapılabilir diye düşündük. 
Sonrasında da tabi sertifikasyonlara yani uzmanlıklara geliyor iş. Belirli sertifikasyonların alınıp belirli 
yetkinliklere firmaların getirilip ve ona göre sınıflandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

• Şartnameler üzerinde değerlendirmeler. 

Şartnameler, günün gerek ve ihtiyaçlarına, standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Biliyoruz ki teknoloji 
her gün gelişiyor, şartnameler teknolojinin gerisinde kalabiliyor. Sürekli güncellenmeli ve günün tekno-
lojinin uygulanabilirliğine göre geliştirilmeli. 5. Madde de bu tartışıldı.

• Bir Sanayi gurubunun sloganı “meslek lisesi memleket meselesi” konusu.

Bahis konunun eğitiminin çok çok önemli olduğunu ve meslek liselerinin ve teknikerlerimizin bizim 
için büyük önem taşıdığını ve eğitim açısından da meslek liseleri tarafına destek vermemiz gerektiğini 
konuştuk.

Biz bu 6 maddeyi çıkarttık, özetle sizlerin de yorumlarını almak isteriz, Saygılarımızla.
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  Mikrofon bende isteyene getirebilirim, Buyurun.

… Biz de benzer şeyleri tartıştık kendi masamızda, ama gördüğüm kadarıyla her 
grup halkanın farklı zincirleri olsa bile sektörde ki genel sıkıntılar birçok anlam da 
ortak olduğu için işte örnek bağımsız ve akredite denetim mekanizmalarının oluş-
turulması ve geliştirilmesi hakikaten bizim çalıştayımızın içinde gittiğimiz gitmeye 
çalıştığımız yolda çok önemli bir nokta. Denetleme mekanizması çok bağımsız bir 
şekilde hakkıyla yapılması önemli bir husus. 

… Bizim grupta da benzer şeyler, özellikle standartların güncel düzenlenmesi ve 
takip edilmesi konusunda tartışma yapıldı. Şimdi yönetmelikte her şeyi yazdığı-
mız zaman çok fazla anlaşılır olamıyor. Standartlara sürekli atıfta bulunacağımız 
zaman güncellenir. Standartları bire bir yönetmelikte yazmak çok pratikte uygun 
olmadığı gibi bir sonuç çıktı bizim grupta.  Şimdi şöyle, ben teknik bir grupta üye-
yim. Ve bizim bu grupta ICS standartlarında 5 yılda bir sürekli gözden geçirme 
ve yenilenme süreçleri var. Standartlar öyle hızlı gelişiyor iyileşiyor ki bunları 
yönetmeliğin içine indirdiğimiz zaman sürekli bunlarında güncellenmesi gereki-
yor. Yönetmelikler bu sefer askıda kalıyor. O yüzden standartlar da sanki atıfta 
bulunması bu standartların da otomatikman zaten güncellenmesi takip edileceği 
anlamına geliyor. Bur da ortak nokta da buluştuğumuzu görüyoruz biz. Bizim 
grupla ilgili. Teşekkür ederim.

… Tahsin Yüksel ARMAĞAN: ben, burada dikkatimi çeken bir şey var, yani 
uygulamacılar özeleştiri yapıyor gibi geldi bana. Çünkü uygulamacı bunları ne 
kadar çok uygulanmasını isterse kendinin aslında “zor durumda mı kalacak iyimi 
olacak” meselesi tartışılabilir. Bana göre iyi olacak. Ama talep etmeleri çok önemli 
bir konu bunu belirtmek istedim.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



… Uygulamacıların içinde proje grupları da var, hiç proje ile ilgili bir şey göremiyorum. Hâlbuki bu 
işin başlangıcı proje. Proje doğru olacak ki işin doğru yapıldığını, testini, devreye alınması yapılabilsin. 
Demek ki projenin de buraya bir şekilde monte edilmesi gerekli diye düşünüyorum.

… Maddeler içinde tanımlı, özellikle ilk iki madde de direk projecileri hedefliyoruz. Denetim mekaniz-
malarının oluşturulmasını zaten proje için olmazsa olmazı.

… Uzmanlıkların sınıflandırılması,
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… O ayrı

… 2 ve 4 maddeye değinecektim bende, Mekanizmaların sınıflandırılması da aynı şekilde.

… Genel anlamıyla ele aldığımızdan diyoruz ki geneldir; sistem oturtturulabilirse bu projeleri de kapsar, 
uygulamacıları da kapsar, panocuları da kontrolcüleri de kapsar.

… Projeciler işi yapan bölüm olması dolayısıyla, projeyi yaparken standartlara da bakıyor. Teslim, 
devreye alma standartlarına bakıyor, standartlara bakmadan proje yapamıyor. Demek ki projenin için de 
standartların olması lazım. Uzman mühendislere gelince, yine tabii ki proje firmaları uzman mühendisle-
rin, proje yapımına yetkili kişilerin olması gerekiyor. Kendi şahsıma düşündüğümü söyledim. Teşekkür 
ederim.

… Merhaba, uygulamacı gurubu sade uygulamayı yapan grup olarak algılıyorum. Buraya ihale yürü-
tenlerin belirlenmesi lazım, yani ihale yöntemi ile geleneksel kontratlarda gerekli düzenlemeleri, zimmeti, 
çeşitli yöntemleri, uygulamacının sorumluluklarının net olarak belirlenmesi gerekiyor. Aslında buraya 
işveren ve uygulayıcının sorumluluk maddesi gibi bir şey eklenebilir, kontratın tipine göre.

… Merhabalar, ben 5.dönem yönetim kurulu başkanıyım, herkese hoş geldiniz tekrar. Katkı olarak 
sigortayı bur da göremedim. Bence uygulanabilirliğin en önemli güvencesi sigorta, bu konu da bence 
bir kalem açılması lazım.

 Önce hepsini bir bitirelim. Sonra hepsini tek tek başlıkları eksik olanlarını bütün olarak yazalım.  
 Evet, herhalde bu grup tamamlandı. Çok teşekkürler.
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İkinci gurup “Yasalar, Yönetmelikler ve Uygulayıcılar” buyurunuz;

• Düzenleyici Taraf olmak üzere;

Zengin bir ekibimiz vardı, çok güzel fikirler çıktı, bizde olaya şöyle baktık açıkçası, önce mevcut durumu-
muz ne elimizde ki yönetmelikler standartlar yaptığımız işe ne kadar yeterli ne kadar yetersiz bunu bir 
anlayalım dedik.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



• İç tesisat yönetmeliği

 2001 den beri taslak olarak bulunan yönetmeliğimizden konuşmaya başladık başladık. Ve öğrendik 
ki bu taslak Bakanlık nezdinde ele alınmış, görüşler ilgili bölümlere sorulmuş, belli bir noktaya gelmiş 
ve artık oluşma, olgunlaşma, hayata geçme konusunda bir yol almış. Bu İç tesisat yönetmeliğinin son 
halinin enerji bakanlığı tarafından da olgunlaştırılması, onaylanması ve bunun hayata geçirilmesi lazım 
ki elimizde somut bir belge olmalı. 

Sonraki aşama için gurubumuzdan mutabakatla şöyle bir görüş çıktı; İç tesisat yönetmeliğin sürek-
li takibi ve güncellemesini de elektrik mühendisleri odası yapsın, organize etsin ve bunu bakanlığa 
gereken dönemlerde versin. Ve neresi revize edilecekse elektrik mühendisleri odası gerek görürse ilgili 
kurumlardan, üniversiteler, başka merci ve birimlerden görüş alarak son halini taslak olarak bakanlığa 
yenilenme zamanlarında verilsin. 

Bu yönetmeliği kitap yapıp ta sonraki zamanlarda her küçük değişiklikte o kitabı bir tane virgül, bir tane 
madde değiştirmek için hepsini çöpe atacağımıza modüler olsun. 
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Etem BAKAÇ “Yasalar, Yönetmelikler ve Uygulayıcılar” 
bölümünün sunumunu yaparken



60

Bunu da ikiye bölelim, bir tanesi idari diğeri teknik kısım 
olsun.

İdari kısım sürekli değişebilecek bir şey değil, mevzuat 
kanun hükümlerince yürür ama diğer tarafta standartlar 
teknik boyut değiştikçe bir nevi modüler gibi girer çıkar 
ve kolay yenilenmesi için esnek hale gelmiş olur. 

• Kontrol mekanizması

Kanunlarımıza göre kâğıt üzerinde var, pratik hayatta 
ise… 

2014 de çıkan elektrik üretim tesisleri kontrolü var, 
kontrollerin sistematiği var, elektrik tesisleri proje yöne-
timi var ve elektrik tesislerinin kabul yönetmeliği de var. 
Bütün binaların denetlenmesi ile ilgili kabul kısmı da var. 

Bu kabul nasıl çalışıyor, günlük hayatta bunun çalışma 
şekline oldukça dokunulması gereken bir halde. Yani 
bazı noktalar da siyah beyaza gidiyor. Projenin çizimin-
de yapılan bir küçük hata projenin sonuna kadar göze 
çarpmazsa atlanır ise projenin devreye alınması müm-
kün olmuyor. İşveren de devreye alamıyor. Buralarda 
düzeltmelerin yapılması lazım. Kademeli ceza sistemi 
oluşturulmalı yani siyah-beyaz yerine belli kıstaslar geti-
rip (Doğrusu veya ne olması gerekiyorsa 100 üzerinden, 
majör ve mühendislik lojiğinden geçirip esneklik getirerek 
mevzuatların önünü açmak ve biraz daha hareketlendir-
mek.

Bunu yaparken suistimale açık bir şey bırakmadan 
yapmak çok önemli) 100 ile 80 arasındaysa müsaadesi 
verilir 1 hafta içinde eksik giderilir. Giderilmezse kapatılır, 
gibi b detay yapılacak bir mevzuat. 

Buyurun hocam, siz devamlı içinde bulunduğunuz bir 
durum.

… En çok üzerinde durduğum iç tesisat yönetmeliği, her 
toplantı da, her yönetim kurulunda, Ankara’ya gittiğimde, 
Ankara da ki arkadaşlar bilirler, Mustafa bey başta olmak 
üzere bu iç tesisat yönetmeliği üzerinde çok duruyorum. 
Şimdilik tesisat yönetmeliğin de iki negatif düşünce var; 

Birincisi “Efendim, bu yönetmelikler çıkarsa teknisyenlere 
iş kalmayacak”. Oysa yönetimin içinde böyle bir madde 
yok ama bu devamlı dayatılıyor. Belki siyasiler tarafın-
dan belki birileri tarafından bakanlık nezdinde negatif bir 
unsur olarak ele alınıyor, bugüne kadar görüşmelerimde.

İkincisi “Efendim bu yazılalı 10 sene oldu. Standartlarda 
değişiklik söz konusu oldu”. E buda mümkündür yani 
eğer yönetmelik çıkmışsa onun üzerinde ki tadiller nispe-
ten daha kolay yapılabilir.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Öyleyse biz bu yönetmeliği mümkün mertebe en kısa 
zamanda çıkaralım arkasından tadilleri yapalım.

… Bizim önerimizdeki güzellik de burada hocam, bütü-
nünü tek bir paket yerine 2 ayrı parçaya böleriz idarisiyle 
teknik yönü ile yenilendikçe de yürür. Her türlü inceleme 
de büyük bir zaman kaybı neredeyse 10 sene oldu. İç 
yönetmelikle bunları söylemeye çalıştım.

… Şimdi Mustafa beyden aldığımızı biraz daha açayım, 
Enerji bakanlığı da zaten böyle modüler sistem üzerinde 
çalışmış, “değerlendirme aşamasındayız” böyle güzel bir 
haber aldık. Teşekkür ederim.

… Tekrar Merhaba; ben bir sivil toplum örgütü olan 
TÜYAK’ın yönetim kurulundayım ve TÜYAK’ın elektrik 
içindeki “Elektrik tesisatları” komite başkanıyım. 

2 hafta önce çevre bakanlığından bize davet geldi. Bunu 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu ile iç içe olduğu için 
belki bir katkısı olur, tartışırız. Bizi davet etmelerinin 
sebebi özetle bayındırlık birim fiyatları (eski tabirle) her yıl 
yayınlıyor (Şu anda Şehircilik ve Çevre Bakanlığı yayınlı-
yor.) inşaatla ilgili. Yangınla ilgili yüklenicilerden ve uygu-
layıcılardan şikâyetler almışlar. Özellikle birim fiyatlarının 
yüksek olmasından dolayı ve bunu bizim 

revize etmemizi sivil toplum örgütü olarak istediler. 
Toplantıya katılmak üzere yönetim kurulu kararıyla ben 
gittim. Yüksek Fen Kurulu Başkanı, ve üyeleri birkaç ar-
kadaşla yapmış olduğumuz toplantıda bu birim fiyatların 
tanımların teknik şartnamenin iç içe olduğunu söyleyin-
ce; “Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesi var, bunu 
sizinle paylaşalım ve bunu da revize edelim” dediler. 
Bunun üzerine ETMD başkanlığını yaptığımı, bu iç tesisat 
yönetmeliği ile ilgili çalışmalar yaptığımızı ve bunun enerji 
bakanlığında maalesef ilerlemediğini söyledim. Genel 
müdürleri “Benim ondan haberim var, kamuda maalesef 
birkaç  bakanlık bu konuyu bir türlü kendi aramızda ….  
bizde rahatsızız bu durumdan” dedi. Ve bizden görüş 
beklediğini eğer ETMD bu konuya dahil olursa memnun 
olacaklarını belirttiler. Bunu paylaşmak istedim. 

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Çevre Bakanlığı da böyle bir çalışmayı çok istiyor. Ve 
sivil toplum örgütlerinden destek istiyorlar. Bize özellikle 
bu bayındırlık birim fiyatları, tarifleri ve tanımları üzerine 
birçok firma geliyor. Bu firmalar hep kendi markaların 
kendi ürünlerini öne çıkartmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla 
biz onlara o görüşlere çok dikkat etmiyoruz. Tabi ki kapı-
mız tüm firmalara açık ama ETMD gibi TÜYAK gibi sivil 
toplum örgütleri görüşleri bizim için çok önemli, şeklinde 
konuşmaları oldu. Bunu yaşayarak göreceğiz. Biz şimdi 
çalışmalarımıza başladık. 

ETMD bağlantım olduğu için burada paylaştım, birlikte 
hep beraber bir çalışma yapabiliriz.

• Çevre Bakanlığı bundan sonra daha çok içinde olacak, 
kısa bir bilgi vereceğim, Çevre Şehircilik Bakanlığı artık 
bundan böyle yapı malzemeleri üzerine olan yönetme-
likte direk etken olan yegâne bakanlık. Bu Construction 
Product Regulation dediğimiz Avrupa da hayata geçmeye 
başladı. Bizde 2017 Hazirandan itibaren mevzuat olarak 
hayata geçecek. Nedir bu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği. 
Bütün binanın içerisinde yer alan her şey, halısından 
kablosuna, aydınlatmasından boyasına kadar her şeyin 
sınıflaması olacak. Bu gün diyoruz ki malzeme halojen 
free olacak, belli bir kıstasları var. YMY (CPR) “Yok” 
diyor “artık öyle değil, daha da derinine gireceksin nerde 
ne gerekiyorsa ona göre ilgili yangın seviyesine uygun 
malzeme üreteceksin, hastanede şu kurallara göre daya-
nıklı, şu sınıflara, şu kurallara uygun, kaçış yollarında bu 
olacak……” her şeyi sınıflandırıyor. İşte bütün bunlarla 
ilgilenecek olan Çevre Şehircilik Bakanlığı. Müthiş bir ekip 
kuruyorlar ve genç bir ekip. Geçenlerde biz bir davet aldık 
gittik, inanamadık arkadan acayip bir güç geliyor yani. 
Dolayısıyla o anlamda çok iyi işler yapıyorlar, onlarda 
haklı olarak araştırma yapıyorlar nedir bu birim fiyatlar 
birileri bize kazık mı atacak mı atmayacak mı gerçek rayiç 
nedir diye haklı olarak araştırıyorlar.
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Üçüncü gurup “Kontrol Mekanizmaları” buyurunuz;

• Merhabalar biz kontrol mekanizmaları grubu olarak çok kapsamlı ve çok güzel bir gruptuk. Ve ça-
lışmalarımızı yaparken 4 aşamada oluşturduk; Kütüphane oluşturulması, yönetmelikler ve uygulatma 
mekanizmaları, personel vasıfları, toplam malzeme satın alma maliyeti başlıkları altında böldük.

• Aslında kütüphane oluşturulması, 

Biz tartışmaya başlarken projeden başladık. Bir iş her zaman projede başlar. Ve proje hazırlama şart-
namelerinin oluşturulması, a’dan z’ye bütün bir şantiyede yer alacak malzeme tanımlarının net olarak 
oluşturulmasını ve yazıya dökülmüş halinin yayınlanması gerektiğine karar verdik.

Uygulama metotlarında projeyi nasıl hazırlayacağınızı bildikten ve malzeme tanımlandıktan sonra iş 
uygulama kısmına geliyor ve bu uygulama metotlarını işin başından (sizin kablo tavasının çekiminden 
borunun imalatına kadar her şeyi nasıl yapacağımız) tek tek belirlenmesi ve yine bunun kütüphanemizin 
altında bulunmasını ekledik.

Saha süreçleri ve güçler ayrılığında tamamen görev tanımlarının bire bir yapılması; uygulamacının gö-
revi nedir, projecinin görevi nedir, bağımsız denetçinin görevi nedir bütün tanımların tam olarak görev 
tanımlarının ayrıştırılmasından ve yazılı hale getirilmesi gerekliliğinde hem fikir olduk. 

Vildan GÜNER “Kontrol Mekanizması” bölümünün sunumunu yaparken

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Teslim izlekleri; Projenin çiziminden uygulamanın teslimine kadar 
bütün basamakları kapsayacak şekilde, bir proje teslim edilirken 
nasıl olmalı, işveren bu projeyi teslim alırken nelere dikkat etmeli ya 
da uygulama esnasında yine aynı şekilde teslim prosedürlerinin de 
kütüphane de olmasını tartıştık. 

• 2. Madde olarak; Yönetmelikler ve uygulatma mekanizmalarının 

ICE standartlarına uygun olarak yönetmeliklerin hazırlanması. Yapı 
denetçi firmaları çok fazla ve ellerinde de bir sürü diploma var. 
Projelere dikkat edilmeden imzalar atılıyor, bu imzalar atılırken cezai 
müeyyidelerin getirilmesi ve kişilerin bu konuda sorumluluklar yük-
lenmesi ekledik. Her işin her aşamasında, kademeli ve sorumluluk 
dağılımı yapılmış denetim mekanizmalarının olması ve bunlarında 
yine görev tanımlarının net olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. 

İşin en önemli kısmı; (Bugün projeci olarak buradayım) Projeciler 
işverenler her zaman aynı masa da oturup isteklerden bahsederler. 
Evet, bu çok güzeldir. Ama günün sonun da bu projeyi yaşatacaklar 
işletmeci ve bakımcılardır. Bu yüzden projenin en başında işletmeci 
ve bakımcılarında bu projenin içinde yer alması ve onların da düşün-
celeri belirlenerek bir proje ortaya çıkartılmasının gerekliliği ortaya 
çıktı. Bağımsız denetim biriminin bulunması ve sonunda işi teslim 
alacak olanında ekibin içinde yer almasının kaçınılmazdır.

• 3. Madde Personel vasıfları: 

Personel, projeden tutun uygulamaya kadar a’dan – z’ye her alanda 
çok önemli. Bu yüzden EMO, ETMD gibi derneklerle bu tip insan-
ların geliştirilmesinden yetiştirilmesinden bahsettik. Aynı zamanda 
personelin tecrübeli olması ve bağımsız denetçi fonksiyonuna sahip 
olması bu başlığımızın altındaydı.

° 4. Madde: Toplam malzeme 

Satın alma maliyeti dediğimiz nokta da, malzeme satın alması 
yapılırken hedef malzeme montajının, yedek parçalarının da içinde 
bulunduğu bir bütün sistemin satın alınması, test ve devreye alma 
izleklerin ihale kapsamında tamamen belirlenmiş olması gerektiğini 
tartışmalarımızın neticesinde gördük. 

Bakım izleklerinin ürün tedariki ile birlikte hazırlanmalı ve malzeme-
nin bir parçası olması gerektiğini konuştuk. 

Proje ile ilgili olarak risk analizlerinin ihale öncesinde yapılması ve 
bütün risk analizlerinin de yine ihale öncesinde belirlenmiş olması 
gerektiğinden bahsettik. Ve tabi ki iş ve işçi güvenliği dediğimiz de 
tüm şantiye koşullarının ISG ‘ye ve tüm yönetmeliklere uygun olarak 
yönetilmesini konuştuk. Son olarak da tabi ki bu yatırımcıların elinde 
olan en büyük kavram kaliteli ürünün desteklenmesinden bahsettik.

Teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa grup arkadaşlarımla beraber 
severek cevap verebiliriz.
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Teşekkür ederim, bu konu için bu gurup için tartışma-
yı başlayalım, Buyurunuz,

… Aslında kontrol denince denetim gelir. Proje, 
uygulama, devreye alma ve işletme. 

Şimdi bu konuda da tabi ki bir yönetmelik çıkarabili-
riz, ama bu denetimle nasıl nerede kimler tarafından 
yapılacağı meselesi var. İki dakika vaktinizi alarak bu 
konuda kısaca bilgi vermek istiyorum. Takriben 10 
sene önceydi. Derneğimiz Avrupa da merkezi bulunan 
elektrik denetim kuruluşları federasyonunu Türkiye’ye 
davet etti. Bu kuruluşun adı FISUEL* Kuruluşun mer-
kezi Fransa, Paris de. 

Bu kuruluşa o günlerde 22 ülke üyeydi. 

Bunlar ülkemize geldiler. Ve ülkemize genel kurullarını 
yaptıkları gibi bilgilerini bizlerle de paylaştılar. 

Bizde orada her ülkede bu denetimlerin nasıl yapıldığı-
nı öğrendik. 

FISUEL: Fransızca, Fédération internationale pour la 
sécurité des usagers d’electricité: Elektrik kullanıcıları-
nın güvenliği için Uluslararası Federasyon

Öncelikle bize söyledikleri şey şuydu. “Siz özel sektör 
olarak bu denetimi bu yönetmeliği bu kanunu yalnız 
başınıza çıkaramazsınız, uygulayamazsınız. Mutlaka 
kamu ile birlikte olmanız gerekiyor. Tüm ülkelerde biz 
kamu ile birlikte olarak bu yöntemleri geliştirdik ve 
bunu uygulamaya başladık.” Birinci önerileri buydu. 

İkincisi; bu denetim kuruluşları mutlaka bağımsız 
kuruluşlar olmalı, kanunla belirlenmiş olmalı, görevleri 
tespit edilmeli ve ceza verebilme, en azından bir başka 
kanuna dayanarak ceza verebilmeye yetkileri olmalı. 
Ve sertifika verme yetkisi de olmalı. Projeyi yapanın, 
Uygulayıcının ve Denetleyicinin sertifikası. 

Tipik olarak zannederim İrlanda’dan bir dostumuz dedi 
ki “biz tesisi yapana denetim sertifikası veriyoruz”. 
Önce nasıl olur dedik, kendi tesisini yaptıysa kendisi 
nasıl denetliyor. “Aaa evet, mümkün” dedi. “Ama 
meydana gelecek bir sorumlulukta kanuni cezası suç 
işleyen, cinayet işleyen birinden daha fazla” dedi.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Görülüyor ki bu ülkeler bu konuyu ciddiyetle ele almışlar, kuruluşlarını kurmuşlar ve federasyon haline 
gelmişler. Dolayısıyla da dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok mutlaka bu örneği bir şekilde tekrar 
araştırıp tekrar onları davet edip veya içlerinden uzmanlarını çağırıp bunu kamu ile birlikte buluşturup 
nasıl bir çözüm üreteceğimizi sağlamamız çok faydalı olacak. Teşekkür ederim.

  Ben teşekkür ederim. Evet, katkıda bulunmak isteyen.

… Ben kütüphane kısmına ister inşaat olsun ister endüstriyel tesis olsun yapılacak olan montajı, dev-
reye alma süreçlerini, kalite kontrol metotlarının ilave edilmesi gerektiğini, işletmede problem olduğu 
zaman montaj ve test esnasında yapılan değerlerle karşılaştırma açısından bu değerler önemli olur. 
Dolayısıyla bu kalite kontrol ile ilgili bilgilerin de yapılacak kütüphaneye aktarılmasında fayda vardır.

… Bu kütüphane konusu gündeme gelince, yine 8-10 sene önce sanıyorum FISUEL’dende katılım-
cıların olduğu ETMD’nin organize ettiği toplantı da, elektrik tesisatlarında, işletmeler de,  fabrika vs. 
buradaki arızaların, kazaların neden kaynaklandığını, bunların verilerinin toplanması için adım atılmıştı. 
Orda ki o birikimin de buraya taşınarak daha ileri götürülmesini sağlayarak, yönetmelikler de standartlar 
da bir ihtiyaç sonucun da değişiyor. Biz de kendi ülkemizde ki resmi nasıl göreceğimizi epeyce tartış-
mıştık ama çok fazla yol alamadık orda kaldı. Bura da da maalesef çok fazla kamu desteği olmadığı için 
yürüyemedi. O çalışmanın da denetimlerinin buraya aktarılması. Belki farklı mekanizmalar hani konu 
farklı gibi görünse de farklı mekanizmalarla çalışma grupları oluşturularak, oradaki verilerden kaynakla-
narak bu çalışmaların önünü açacak daha verileri en azından bir veri bankası olarak oralarda toplanabi-
lir. Teşekkür ederim.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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 İzninizle, bir makine mühendisi olarak, siz neler yaptı-
nız bu konuda?

… Şimdi biz mekanik tesisat müteahhitleri derneği çerçe-
vesinde, İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği) çerçevesin de aşağı yukarı en az 2 yıldır devreye 
alma süreçlerini denetimi ve sertifikasyonu, verilerin kayıt 
altına alınması ve onaylanması konusunda çalışmalar 
yapıyoruz. 

Aslında İSKİD, devreye alma süreçlerinin bir ön aşa-
ması olan “tesis ayar ile dengeleme” süreçleri ile ilgili 
bir komisyon çalışmasıyla Türkiye bazında bir eğitim ve 
sertifikasyon programı hazırlığı içerisinde. Ve nasip olursa 
biz bu sene mayıs ayından itibaren İSKAD sertifikalı tesis 
ayar dengeleme mühendisleri yetiştirip sertifikalandırmaya 
başlıyoruz, sürecimiz bu. Bu ilk sertifikalandırmadan sonra 
da hedefimiz uluslararası bir kuruluşun (bu NEP olabi-
lir) sertifikasyonu veya Türkiye’de sertifikasyonumuzun 
sertifiye edilmesi amacımız var. Hangi yöne gideceğimizi 
bilmiyorum. Biz böyle bir çalışma içerisindeyiz.  Tesis ayar 
dengeleme mühendislerinin eğitimi ve sertifikalandırılması 
konusunda belli bir yol kat ettikten sonra bunun bir üstü 
binanın tamamını (commissiong) devreye alma ile ilgili 
çalışmalar içerisine girecek. 

  Çok teşekkür ederim.

… Rica ederim.

  Ben son söz olarak size vereyim, zaman bitti.

… Sadece kütüphane için son aşamada testler de kulla-
nılmak üzere iş inceleme formunu da dahil edersek tam 
anlamıyla kütüphanemiz tamamlanmış olur.
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  Dördüncü Gurup “Yatırım Finansmanı”

• Merhaba, Tabi bu her başlık bana göre bir Çalıştay, bizim sıralamamızda da diğerlerinde de olduğu 
gibi öz eleştiri var.  Projeyi yapan, kamu kuruluşu olsa bile yönetmelikleri kanunları yapan mühendisler, 
işi yüklenen mühendisler denetleyen de mühendisler. Demek ki biz bu işin dışında değiliz. İçindeyiz. 
Dolayısıyla bu sıralamaların hepsinde de biraz da öz eleştirilerimiz var. 

• Test ve devreye alma;

Geçici kabul aşamasında “biz tamamladık, %5’den fazla eksiğimiz, yok buyurun test edin” dediğimiz 
zaman hemen soru akla geliyor: Testleri kim yapıyor? Nasıl yapılıyor, bu testin bir sahibi var mı, Neyle 
yapıyor? 

Örnek verirsek; Sahibi olan bir otel projesi yapıyorsunuz, uygulaması yapılıyor. Kim sahibi? bilinen bir 
isim; Mar….. Bir defa da iki defada testi geçemiyorsunuz. Sahipli olunca o testler ister yönetmelikte 
olsun ister olmasın onları size bire bir yaptırıyorlar. Sonra geçici kabule geçiyorsunuz ve devreye almış 
oluyorsun sistemi. Türkiye de bu sahiplik oranı ne, testler ve devreye alma gerçek oranı ne? Bana sorar-
sanız belki %20 bile değil maalesef.  Demek ki çok önemli bir başlık bu.

Süleyman Servet KUMSAL “Yatırım Finansmanı” bölümünün sunumunu yaparken

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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• Bu kontrollerin ve testlerin bağımsız firma tarafından 
yapılması 

Bu kontrollerin ve testlerin bağımsız firma tarafından ya-
pılması ve de aynı zaman da o firmaların sorumlu olması. 
Türkiye’de yasal olarak böyle bir firmalar, böyle kurum 
ve kuruluşlar var mı? Denetim kurulları kanununa göre 
kurulmuş firmalar var, bu firmalar ne kadar sağlıkla yapı-
yor bu işi ve bugün kadar bu firmalar içerisinde yasa da 
yazan cezalar uygulandı mı, kaç tanesi ceza aldı?, en fazla 
kapatıyorlar. Onu kapatıyor gidiyor başka isme yeni firma 
açabiliyor. Demek ki oda çok çalışmıyor. Buna büyük bir 
ihtiyacımız var.

• Ruhsat projelerinin uygulama standartlarında olması, 
tabi gönül bunu istiyor. Ama Türkiye şartları çok farklı, o 
kadar farklı ki…

Türkiye’de ki işveren, yüklenici bir an önce ruhsat almaya 
alışmış. Uygulama projeleri ortalama bir binada 4 -5 ayda 
çıkmıyor. Hatta bu bazen uzayabiliyor.  Dekorasyona göre 
de proje yeniden şekilleniyor.

O zaman size şunu söylüyor. “Ey projeci, bana ruhsat… 
bana ruhsat projesi çiz”diyor,  ama bu doğrumu? tabi ki 
doğru değil. Dünyanın Avrupa’da dâhil bu konudaki taşları 
yerine oturmuş ülkelerde böyle bir şey yok. 

Olan şey; ön proje, ön projeden sonra kesin proje sonra 
da uygulama projesi. 

• Enerji kimlik belgesi gündeme geldi. 

Doğru bir olay, şuanda yeni yapılarda uyguluyorlar zanne-
diyorum sonra da bunu tüm yapılarda uygulayacaklar. Bu 
enerji kimlik belgesi birçok şeyi kapsıyor. 

• 6. Madde Eski elektrik tesisatlarının kontrolleri yapılmalı, 
desteklenmeli ve cezai husus olmalı. 

Dünyanın pek çok ülkesinde belli yıl aralıkları ile yapılıyor. 
Bu sebeple birçok şeyi önlemiş oluyor binada. Ve tabi bu 
bir yönetmelik meselesi, yasa meselesi. Benim hatırladı-
ğım kadarıyla bazı yönetmelikler arasına sıkıştırılmıştır bu. 
Böyle olmamalı, açık ve net bir şekilde ortaya koyulmalı. 

• Proje müellifinin mesleki eğitim vermesi sağlanmalı ilgili 
mühendisin nitelikleri sorgulanmalı. 

Proje Türkiye’de çok hafife alınıyor, haddinden fazla hafife 
alınıyor. Bir kıstas yok şuanda. Mezun olan genç bir mü-
hendis arkadaşım iş bulamadığı zaman en kolayı projeci 
oluyor. Cep telefonu var, çantası var, ofise gerek yok.
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Dolayısıyla bir yerden başlamaya çalışıyor. Yapılan projelerde çok 
farklı şeyler oluyor. O projeye göre hazırladığı ihale dosyasındaki 
şartnamede o projeye göre oluyor tabi ki. Öyle olunca iş başlangıçta 
kopmaya başlıyor. 

Öneri: Proje yapmak isteyen genç arkadaşları EMO-Üniversite iş 
birliği ile yapacakları projelerin konturları konusunda eğitmek. Kontur-
larını diyorum, örneğin bir otel projesini 3-5 günde çizmeniz mümkün 
değil. O oteldeki çok amaçlı salonu dahi bir hafta çizemezsiniz. Bana 
göre bu otelin konturlarını öğrenebilmesi için genç arkadaşıma 3 ay 
lazım.

Süre sonunda projeci olmaya karar verirse hangi konuda çalışmak 
istiyorsa (endüstri projesi yapmak, konut yapmak yada endüstri ve 
konut projesi yapmak) o konudaki proje konturlarını öğrenmek için 
bir programa tabii tutulacak. Daha sonra da bu öğrendiklerini bir 
firmada mecburi çalışma şartı ile uygulama yaptırılmalıdır.

Proje çizmek için eleman ilanı verdiğinizde hiç alakası olmayan 
özgeçmişler geliyor. Alakası olanlar ise yetişmemiş eleman olarak 
işe başlamış ve acemi çırak muamelesi ile karşılaşıyor. Önerdiğimiz 
şekilde olduğunda ise;  Genç projeci aday projede yetişmiş olur pro-
jeci arkadaşlarda bu elemanları kolaylıkla temin etmiş olurlar ve Genç 
mühendis kendine iş, eleman arayan da işin özünü bilen bir projeci 
adayı bulmuş olur.

• Asansörlerde yeşil kırmızı bir şey çıktı. 

Bunun gibi bunu binaların elektrik tesisatlarında uygulayabilmek. Eski 
ve yaşlı binalar 3.Firma tarafından kontrol edilmeli, …….. 6. ve 9. 
Madde birleştirilebilir aslında.

• İhale şartnamelerinde koyuyoruz, testleri sıralamak gerekiyor. Aynen 
şartnamede yüklenici tarafından yapılacağını işaret ettiğimiz diğer 
konular gibi açıklamayı yapmak lazım. Bunun finansmanının açıkça 
yapıldığını söylemek lazım.

… Testlerin isimleri var ama testlerin içeriği yok.

… Yapım metotları,  3. Madde deki yapı metotlarının içinde bun-
lar da var zaten. Nasıl yapıldığını isteyip testlerinde test ve devreye 
alınmanın ne şekilde yapılacağını önceden belirlenmesi ve açıklaması 
gerekiyor.

… Kim de var yazılı yöntemler. Yani UPS’lerin devreye alınması, 
aydınlatma sistemi, yangın siteminin devreye alınması, motorların 
devreye alınması. Büyük bir proje gurubunda özel bir projeyi ya-
parken gördüm sadece, başka hiçbir firmada kaç seneden beri işin 
içindeyim görmedim. Onu da koyalım kütüphaneye.

… Bazı yönetmelikler de araya sıkıştırıvermişler, bizim saydıklarımız 
bir başlık, bunların hepsi anlaşılır bir şekil de açıklanmalı ve bu yönet-
melikleri de bu tarafı ile açmak gerekiyor. Bakınız iç tesisat yönet-
meliği 1964 kokar. Yani elektrik projelerinin olmadığı yıllar. 2004’te 
yenilenmiş. Bütün yönetmelikleri elden geçirmek lazım, geçirmemiz 
lazım.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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• 10. Madde projelerin yönetmeliklere uygun, 

İhale hususunda şartnameler gereği uygun olarak hazırlanmalı. Burada tabi ki 
yönetmeliklere değiniyoruz. Diğer grupları da vardır. İç tesisat yönetmeliği 2000 
yıllarında Ankara’dan gelen taslağın hazırlanıp verilmesi ama bu 2015 yılının so-
nunda geldi. Şu anda oda değişiyor.

EMO merkezinde enerji tabii kaynakların müsteşarıyla yapılan bir toplantıyla şimdi 
bütün yönetmelikleri üst komisyon ve alt komisyonlar şu anda test etmek üzere. 
Dolayısıyla bizle ilgili tüm yönetmelikler kısa bir zaman içinde hayata geçecek. Ne 
kadar uygulanabilir, nasıl yapabiliriz nasıl hayata geçirilebilir?

• 11.Madde mühendislerin müessif* hakları, 

Yönetmelikler okulların müfredatın da öncelikle olmalı. Mezun olan mesleğinde 
neyle karşılaşacağı ve serbest çalışacaksa hangi yönetmeliğin faydalı olacağını 
bilmesi açısından faydalı olacaktır. 

	



74

• Biliyorsunuz bir de bakım işletim firmalarının soruları 
var. 

Türkiye de 3-4 tane belirli sistemlere sahip şirket var, 
ancak onlara sorumluluk ceza prim sistemi getirebilir-
siniz. Bu şirketleri kim denetleyecek, 3.göz kim olacak. 
Bunun da cevabını mutlaka bulmamız lazım. Bazı firmalar 
seçtikleri işletme firmalarını kendi içerisinde bir birim ku-
rarak mimar, inşaat mühendisi, mekanik elektrik ekibini 
kurarak işletme firmaları böyle denetliyorlar. 

Soru sormak, ilave yapmak isteyen varsa. 

… Bu testleri alma kısmının ayrıca bütçelenmesi, şimdi 
bu işverenler buna sıcak bakar mı? Projeye para ayırma-
yan buna para ayırır mı?

• Bu maddelerin birçoğunu aşabilmek için pek çok farklı 
zorluk var. Yönetmelikler dâhil, testler dâhil, denetim 
dâhil hepsinde bu durum var. Söylediğinize katılıyorum, 
Türkiye’de projeye bile çok gerekli gibi bile bakmıyorlar. 

… Test ve devreye alma kısmının bütçesi projelendirme 
içerisinde mi olacak diye düşünüldüğünde tereddütlere 
sebep olabiliyor, ihaleyi çıkıldığı zaman uygulayıcı firma-
lar bunu zaten kabul ediyor. Şöyle ki; “Ben bu ihaleyi gir-
dim, ben bu işi yaparım, geçici kabulü de yaparım, kesin 
kabulü de yaparım” diyor. Bu ne demek, test ve devreye 
almak benim işimin bir parçası. Özetle gizli bir bütçe var 
burada, ya bunu ihaleyi alan firma kendi verdiği teklifin 
içinde düşünüyor ve ya “free of charge”** yapıyor. Ama 
burada esas sorun test devreye almada ki izlekler, O yok 
ortada, yani ihaleyi alan firma bunu yapıyor ama elinde 
öyle bir doküman yok, işverende vermiyor, Nasıl test 
yapılıp devreye alınıyor? 

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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… Bizim iş alanımızda olduğu için 1 ve 12 ile ilgili 
birkaç şey söylemek istiyorum. Test ve devreye alma 
kısmını bütçelenmesi dediğimiz zaman bunun iki 
yönü var. Bir tanesi test ve devreye alma yönetimi, 
diğeri de devreye alma süresi içinde yapılacak işler. 
Devreye alma yönetimi zaten işverenin sorumlulu-
ğunda. Onun devreye alma yönetim firması vardır, bu 
o tarafta. Esas sorun elektrik müteahhidinin yaptığı 
iş içerisinde buna ne kadar bütçe koyması gerektiği. 
Bunun olabilmesi için tercihan tasarım sürecinde, 
ama en uzak ihaleden evvel yatırımcının test ve devre-
ye alma firmasını atamış ve bu firmanında taslak test 
ve devreye alma planını yapmış olması lazım. Test 
ve devreye alma planı ne demek? İş bitiminde neler 
ölçülecek, nasıl ölçülecek?...

… Geçici kabulde.

… Yapım esnasında değişir, çünkü devreye alma 
sürecinin içinde yapım esnasındaki ölçümlerde vardır. 
Mesela sürekli testler; yalıtkan testleri gibi. Ancak 
jeneratör testleri veya eşleme testleri son kısımda 
yapılır. Yani yüklenici firma bu süreçte neleri ölçecek, 
hangi noktalar da ölçecek ve ne yoğunlukta ölçeceği 
konusunda ki planı ihale şartnamesi içerisinde yer 
alması, bununda olması içinde, devreye alma yönetim 
firmasının ihaleden önce tercihen tasarım sürecin-
de proje sürecine dâhil olması gerekiyor. O zaman 
bunun bütçelenebilmesi için devreye alma taslak 
planının ihale şartnamesinde yer alması kesinlikle 
lazımdır.
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Biz Türkiye’de 3,5 milyon metre karelik toplam teknik işletme 
yapıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz şu, biz bir işletmeyi 
teslim aldığımız zaman nasıl teslim aldığımızı bilmiyoruz. 
Kimsede bize nasıl teslim ettiğini belgeleyemediği için işi 
tekrar geri teslim ettiğimiz zaman da bizi nasıl denetleyece-
ğini bilmiyor. Performans kıstaslarıyla ilgili, devreye alma 
raporları ile ilgili belge genel de hiç yok. Var olanlarda bölük 
pörçük. Siz devreye alma sürecini eksiksiz yapıp belge 
veremezseniz bakım firmasının üstüne hiçbir sorumluluk 
veremezsiniz. Neyin sorumluluğunu verirsiniz ancak yerin-
delik sorumluluğunu verirsiniz. Yani benim şu şekilde cihaz 
dökümüm var, hepsi yerinde duruyor mu?  Peki, teslim anın-
da cihazın durumu düzgün mü, yani bakımı yapılmış mı? Bu 
kadar.  Performansa yönelik bir şey söyleme şansımız yok. 
Bahsedilen işletme firmalarının sorumluluk altına alınabilme-
si için devreye alma sürecinin eksiksiz işletilmesi lazım.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



… Eğer bir proje, yönetmeliklere uygun olarak işletme-
ye uygun çözülürse ve de ihaleden sonra bütün disip-
linler projeleri çakıştırıp kesişen noktaları görmüş ise 
bu sonuçlarla uygulama projesi başlamış oluyor. Ve de 
uygulamalar başladıktan sonra, eğer işverenin sistemi 
kontrol eden mekanizması var ise neyi alıp almadıklarını 
görecekler.

… Tabi teslim anında bu yapılır.

…  1. madde, 2. Madde ve 12. Madde söylediğiniz gibi 
birbirini tamamlıyor. Sizin fikirlerinize aynen katılıyorum.  
Bu proje öncesi şartnameyle başlıyor. Nasıl şartnamede 
yapım şeklini ve metodunu belirliyorsunuz, malze-
me kalitesini belirliyorsunuz aslında bu toplam kalite 
yönetiminin bir parçası. Evet, burada da test ve devreye 
almak işinin nasıl yapılacağını şartnamenin içinde yer 
aldırtacaksınız. Bu elbette ilk olarak proje, malzemenin 
niteliği, malzemenin fabrikadaki testi, sahaya gelmesi 
ve sahadaki kontrolleri ile başlayan bir süreç. Ondan 
sonra malzeme (kablosundan, panosundan, tavasından 
armatürüne kadar tamamı), montajı yapıldığı zaman yine 
biten işin kontrolünün yapılması ve bunların formlarının 
tutulması, arşivlenmesi. İstiyoruz ki bunları bir 3.firma 
yapmalı, yoksa yüklenici firma kendi bunu yapıp kendi 
mühendisine elemanına bunu yaptırırsa bu doğru bir 
metot değil. He bu işin sonunda da bir eliniz de tam 
bir dokümantasyon oluyor. Kablo testten çıkmış, gelen 
UPS olsun, pano olsun ne ise hepsinin testleri elinizde, 
yapılmış. Bu sürecin son aşamasında da yapılan bir uy-
gulama var, formları bir yerde arşivleyip işletmeye geçiş 
hazırlığı yapıyorsunuz, bununla birlikte test ve devreye 
alma çalışmaları yapılıp en sonunda da işletmeye tam bir 
dokümantasyon teslim yapılıyor.

Bu süreç Türkiye de büyük firmalar tarafından yürütülen 
bir süreç. Bunu küçük uygulamalara da götürmeliyiz. 

Türkiye’de İstanbul’da özellikle yapılan kentsel dönüşüm 
uygulamalarında bunlar nasıl yapılabilir.? Binayı bir 
yüklenici yapıyor veriyor, ne kablosu belli ne panosu.

… Doğru proje, doğru şartname, doğru kontrol test 
ve devreye alma bunları yaparsanız sorun olmaz, bizim 
tarifimiz bu.
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Sevnur EYİGÜN “Son Kullanıcılar” 
bölümünün sunumunu yaparken

 Son bir gurubumuz var. Sevnur hanım buyurun

  Beşinci Gurup “Son Kullanıcılar”

• Biz “Son kullanıcı” gurubu olarak çalışma yaptık. Sistem dâhilinde yapacaklarımızla neler kazana-
cağız. Bizler mühendisiz, teknolojiyi yönlendirebilen, teknolojiyi üreten aynı zamanda bilimi uygulayan 
insanlarız. Bilimi manipüle etmeden aynı dili konuşalım, bir şeyin sorunuyla karşılaştığımızda bunun 
cevabı buradadır diyebilelim diye bir araya geldik. 

Ortak sistemin, ortak standartların oluşması durumunda son kullanıcıların kazançları neler olacak?

Emniyetli bir işletmesi,  güvenli bir işletmesi olacak, İşletme ve tesis maliyetlerinin bilecek. Sonuçta 
bunlardan bir kazanç sağlamış olacak binanın ömrü boyunca. Düşük sigorta bedelleri ödemiş olacak 
güvenli bir sistem kurduğu için. Tesisin marka değeri olacak ve sürdürebildiğinde bu marka değeri 
artacak. 

Önce sorunları konuştuk. Daha sonra bu sorunlara nasıl çözümler getirebiliriz onların üzerinde durduk. 
Sorunlar hep en başından beri konuştuğumuz sorunlardı.

• Öncelikle bir projenin başından sonuna kadar bir yol haritasının olması lazım. Bununla ilgili dünyada 
uygulanan modeller var. Bütün disiplinlerin projenin en başından, projenin uygulama safhası, satın 
almaların yapılması ve testlerin devreye alınmasına kadar bütün bilginin depolanması, bütün bilginin 
kodlanması ve bilginin bir isminin olması ve bu isimlerin takip edilmesi üzerine konuştuk. Böylece 
projenin değişen yâda teknoloji güncellemesinde yâda ihtiyacın değişmesi durumunda biz o bilgiye 
erişebileceğiz, biz o bilgiyi güncelleyebileceğiz. 

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Bütün bunların olabilmesi için, ortak yönetme-
liklerin, standartların bütün proje aşamasınca 
uygulama ve devreye alma dâhil olmak üzere 
uygulanması gerekiyor. 

Proje aşamasında test ve devreye alınmanın 
şartnamelerin oluşması gerekiyor. Hangi malze-
me kullanılacak, ne zaman test yapılacak, bu testi 
kimler gözetleyecek, kimler o ekibin içinde yer 
alacak, o malzemenin kalibrasyonu ne olacak, ne 
sıklıkla o test yapılacak, hangi mevsimde yapıla-
cak gibi gibi ... 

Bütün bu şeylerin çok detaylı bir şekilde ihale 
süresinde test devreye alama şartnamesi olarak 
belirlenmesi gerekiyor. Ve tabi ki bütün bunla-
rın da dayandığı standartların net olarak ortaya 
koyulması ve herkes tarafından algılanması ve 
uygulanması gerekiyor. Aynı şekilde denetleme 
yönetmeliği.

• İşverenlerin bilgilendirilmesi nasıl uygulanacak, 

İşverenin akıl hocaları,  mimarlar, kendi tuttuğu 
danışmanlar mühendisler, bunlarında aynı şey 
üzerinde aynı şeyi konuşması gerekiyor. İşverene 
ve insanlara teknolojiyi doğru sunmalıyız, onları 
doğru teknolojiye yönlendirmeliyiz. Özelliklede 
işverenleri tamamen kazanç sağlamak için yâda 
şekline uydurup kar merkezli davranmak yerine 
sistemin ihtiyacına göre uygulamayı yapmalıyız, 
yaptırmalıyız. İşverenlere akıl hocalığı yapan in-
sanlara ulaşıp yapmak istediğimiz, varmak istedi-
ğimiz projeyi bu insanlara anlatmamız gerekiyor. 
Bahsettiğim konu tamamen koordinasyonla ilgili. 

İngiltere de mayıs ayından itibaren proje aşama-
sından itibaren süreci takip edilemeyen ne olup 
bittiği bilinmeyen bir bina var olamaz değerlen-
dirmesi ile kamu binaları gerekli sertifikasyonu 
gerekli izni alamayacak. Teşekkür ederim.
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… Benim bir sorum olacak yalnız size, düşük gelirli bir vatandaş olarak bir 
ev almaya kalktığımda yâda herhangi bir iş yeri açmaya kalktığımda, param 
da yok, biraz da yüklenici tarafına mahkûmum gibi, elektrikle son kullanıcı 
olarak benim neye bakmam lazım?

• Evet, böyle bir şey tartıştık, 3 şeyden bahsettik. Güvenlik, güvenirlilik ve 
enerji tasarrufu. Bu 3‘den güvenlik kesinlikle olmalı, bundan taviz verme-
yeceğiz. Bu uygulamalar zorunlu mu olmalı gönüllü mü olmalı? Öncelikle 
belirli kültür oluşmalı ve sonrasında yasalara yönetmeliklere dönmeli. 
Kesinlikle güvenlikten taviz vermeyeceğimiz için azami şartların belirlenmesi 
ve sağlanması gerekiyor. Mesela gün ışığından faydalanıyorsa eviniz, enerji 
tasarrufunu kullanabiliriz, uygulayabiliriz. Gün ışığından faydalanmıyorsa 
daha farklı yöntemlerle bunu çözebiliriz. O yüzden güvenliğin her zaman 
bütçe ne olursa olsun en önde tutulması gerekiyor son kullanıcı tarafından.

… Son kullanıcıya verilmesi gereken dokümanlar bizde çok noksan olarak 
çalıştığı için onu açıklarsanız iyi olur.

… Bina bilgisi, en başından beri doğru tutulduğunda son kullanıcıya zaten 
tüm dokümantasyonun hepsi gitmiş oluyor. Yani işin teslim halinin projesi, 
malzeme dokümanları, işletme, güvenlik, emniyet le ilgili el kitapları, yani 
ihaleyi bitiren firma, taahhüt firması, teslim eden firma el kitapçıkları hazırla-
yıp teslim hali projesi ile birlikte verip o şekilde teslim etmeli. Aynı zamanda 
test devreye alma sırasında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları nasıl 
giderildi yâda ne aşamada giderildi?... Gibi bilgileri de son kullanıcıya teslim 
etmesi gerekiyor.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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… Ben yatırım temsilcisi olarak buradayım ve birkaç konuya 
değinmek istiyorum.  Sadece son kullanıcı olarak değil genel 
olarak bir atladığımız bir şey var onu paylaşmak istiyorum. 
Son kullanıcıya verilecek teslim hali projesi, kullanma kılavuz-
ları bunlar çok önemli ancak sadece elektrik anlamında değil, 
suyun, nerden abone olunacağını, yada nasıl taşınacağını 
işletme firmasıyla nasıl ilişki kuracağını anlatan kitapçıklar 
verdiğimiz de 

son kullanıcı ile aramız daha rahat olacaktır ve oluyor. Başımız 
daha az ağrıyor. Tüm bu çalıştayın bütününe baktığımızda 
kamu denetimine ihtiyacımız var. Bence kanayan yaramız bu. 

Aslında yönetmeliklerle yasalarda var olan bir çok konu kağıt 
üzerinde kalmış falan….Ben yıllardır bu sektör de çalışıyorum, 
böyle olmalı dediğim de “bunlar var” dedi arkadaşlarımız. Var, 
haklılar. Ancak kamu denetim yoksa yoktur. Kamu denetimi 
yoksa biz burada ne kadar uğraşırsak uğraşalım sonuçsuz 
kalacaktır, kamunun etkin denetimini sağlamalıyız. Bunun için 
neler yapılması gerekiyorsa, nasıl davranmamız gerekiyorsa 
herkes kendi işini yapmalı. Onlarda kendi denetimini yapmalı, 
kamunun ana işi denetimini kendi koyduğu yasayı uygulaya-
bilme erkini göstermesi. Eğer bunu gösteremiyorsa orada da 
olmaması gerekiyor. 

Ben o denetimin özellikle uygulanması gerektiğini düşü-
nüyorum. Teşekkür ederim.

… Hangi konu da sadece enerji, elektrik, su mu?

… Enerji yönetiminden tutun, iç tesisat uygulamaları-
na, yangın güvenliğindeki uygulamalara……

Bir sorum var, iskân almadan önce itfaiyeden onay alır-
dınız, önce itfaiyeye gider sonra diğer işlemlere devam 
ederdiniz. Şimdilerde kalktı, kalkmadı bir şeyler oldu. 
Belediyeler kendi başına veriyor oldu. Son durumu 
merak ediyoruz doğrusu. Teşekkür ederim.

… Aslında bütün dünyada ruhsat kısmını, proje 
kontrollerini, iskânı ve çalışma ruhsatlarını itfaiye verir. 
Bu konuda yönetmeliği hazırlarken Sayın Demirel’in 
çok katkısı oldu. Onunla görüştükten sonra o tarzda bir 
yönetmelik hazırladık ve 2002 yılında bu itfaiyeye verildi. 
Şu anda Tokinin yaptığı işlerin daha hızlı yürümesi ve 
itfaiye de beklemesi için başbakanlık tarafından sadece 
o kısımdaki cümlenin yarısı çıkarılarak yetki itfaiyeden 
alındı.  Bunun üzerine çevre ve şehircilik bakanlığı bir 
genelge çıkarılarak bu tarzda ki raporların istenmemesi-
ni söyledi. Günümüz deki uygulamada itfaiyelerdeki bu 
birimler tamamen dağıtıldı. Aslında çok sayı da İstanbul 
itfaiyesinde 200’ün üzerinde üniversite mezun mühen-
dis oluşmuştu oda dağıtıldı.
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Proje kontrollerinin ilçe belediyelerin yapmasına karar verildi. İskânı da ilçe belediyeler yani şu anda her-
hangi bir elektrik projesi yaptığınız zaman ilçe belediyesindeki arkadaş bakıyor, burada görevlendirilen 
bir arkadaş. İskân aşamasında yine gelip onlar bakıyor. Ama için acı tarafı ve bence en büyük kaosun 
oluşacağı, zaman içinde daha da büyük problemin olacağı; İşletme ruhsatını itfaiye veriyor. Yani projeye 
ilçe belediyeleri bakıyor. İstanbul’daki ilçe belediyeleri için düşünmeyin, İstanbul itfaiyesindeki elemanlar 
dağıtıldıktan sonra o elemanlar ilçelere verildi onlar bakıyor, iskâna da bakıyor. Ama çalışma ruhsatına 
büyükşehir bakıyor.

Büyükşehir içerisinde itfaiye müdürlüğü diye bir birim kuruldu. O kısımdan gelip bakıyorlar. O kısımdan 
gelip baktıklarından ilçe ile hiçbir ilgileri de olmadıklarından tamamen farklı şeyler isteyebiliyorlar. Hatta 
öyle bir durum ki şuanda ilçe itfaiyeler gelip bir şey istiyor, 2 ay sonra biri gelip bu defa başka bir şey 
istiyor. Gittikçe bu kaos artacaktır. 

… Ben kısacık bir şey belirtmek istiyorum. Sevgili meslektaşım devletin denetimi dedi, bunu gördük, 
yaşadık, yaşıyoruz. Yapı denetim kuruluşları bu kontrolleri onların yapması lazım. Devlete bağlı olan bu 
kurumlar bu işi beceremediler. 700 lira maaşla mühendis çalıştıran bir kurumun bunu yaptırması müm-
kün değil. Ya yeniden bu yönetmelikler elden geçmeli veya denetimi bir başka türlü oturup düşünmemiz 
lazım. 

… Sevnur hanım önemli bir noktaya dikkat çekti. Son kullanıcı olarak maddi bir sonuç elde ettik. 
Burada sigortacı arkadaş da var. Biz montajın ön devreye alması ve devreye alması aşamalarının bütün 
safhalarını Türkiye’de sağlamaya çalışıyoruz. Bağımsız 3.firmaya denetleme yaptırdık ve Sertifikalan-
dırdığımız için çok düşük bir sigorta bedeli ile sigortamızı yaptırdık. Dünya klasmanında bir tesis haline 
geldik. Biz sonuç olarak denetimin ne kadar önemli olduğunu bilen son kullanıcı olarak sizlerle paylaş-
mak istedim. Bu denetimleri geçirmiş binalarda, otellerde… Sigorta bedellerini daha da düşeceğine 
inanıyorum. Teşekkür ederim.

… Bir şey ilave etmek istiyorum bütün konuşmaların üzerine. Aslında büyük firmalar uyguluyorlar, 
böyle bir sistem yok değil, işleyen bir sistem var. Ama bunun bizde bir adı yok.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016



Dolayısıyla denetimin yapılması, denetimin bağımsız şekilde yapılması, denetimin kaliteli şekilde yapıl-
ması hem de kamu ile yapılması deyince orda durmam gerekiyor. Bu 3 maddeyi kamu ile yapmak kolay 
değil. 

Bu zamana kadar yaşamış olduğumuz başarısızlıklar biraz da bu konuda ısrarcı olunmasından kaynak-
lıydı. Malum sebeplerden dolayı bu 3 madde kamu eliyle sağlanmıyor, o takdirde 3.firmalara yaptırılma-
sında fayda var, Tüpraş gibi kurumlar zaten bunu uyguluyor. Büyük kombine çevrim santralleri, RES’ler 
çoğu uyguluyor, bunu da biliyoruz.

Ancak yatırımlar küçüldükçe yada yatırımcının portföyü çeşitlendikçe bu denetimin bağımsız kuru-
luşlara yaptırması, yaptırılmasının yönetmeliklerle zorunlu hale gelmesi halinde itirazların gelmesi de 
manidar. Dolayısıyla olay çift yönde, hem bunun yapılmasının talep edilmesi bir tarafken diğer taraftan 
yatırımcı tarafın itirazlarının yükselmesi yani olayın kısacası bir denge. Çünkü bu denetimlerde özellikle 
3.firmaların olması yatırımın maliyetini etkiliyor. O yüzden çok fonksiyonel bakmak lazım, karar vermek 
lazım bu noktadan sonra.
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Bunun bir standarttı var ama biz de karşılığı yok. Bu standarttın adını koyalım, bundan herkes bilgilen-
dirilsin. İşveren buna özendirilsin. Bunu kendi aramızda yapıp, kendi kültürümüzde oluşturup bundan 
sonra devlet kurumlarına bakın böyle yapılması gerekiyor, siz de bunu teşvik edin dememiz gerekiyor. 
Teşekkür ederim.

… Şimdi en önemli konu en son noktaya geldi, 3.firmaların akreditasyon gereksinimini biz yönetim 
tarafında uyguladık. Kasım ayında çıkan kabul yönetmeliğinde, “1 kV üstü seviyesinden bağlanması 
planlanan bütün santrallerimizin devreye alınmasını akreditasyona sahip firmalar tarafından yapılması.

Bunların hazırladığı raporların yetkilendirilmiş, kuruluşlara sunulması halinde geçici kabullerin yapıl-
ması.” diye. Ancak elektrik üreticileri derneğinden ve benzeri derneklerden bu hususa ilişkin yatırımın 
maliyetini arttıracağına dair bir takım serzenişler geldi. 
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İkinci	Oturum	Toplantılarına	Verilen	Aradan	Fotoğraflar

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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İkinci	Oturum	-	İkinci	Bölüm

Elektrik	Tesisat	Mühendisleri	Derneği		“Elektrik	Tesisatında	Denetim”	Çalıştayı

Konu başlıkları:

• Sorunlar olduğu açık herkes sorunlara odaklanmış durumda. 

• Kamu ile beraber yönetmelik hazırlanmalı.

• Tesis devreye alma standartlara bağlı olarak yapılması ve akre-
dite veya 3. parti denetimleri kamu veya kamu özel ortaklığı veya 
özel sektörle uygulanmalı. 

• Hangi yönetmelik hangi kurum kim ile ne zaman nasıl takip 
edilecek.

• Yönetmelikler anlaşılır bir dille kısa olmalı arkasından modüler 
bazda standartlara bağlı bir sistemde olmalı.

• Yönetmelikler anlaşılır bir dille kısa olmalı, modüler bazda 
standartlara bağlı bir sistemde olmalı. Yönetmelik değiştirmek zor 
fakat standartları takip etmek daha kolaydır.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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• Özel Sektör ile Kamu ilişkileri zayıf, nasıl güçlendirilebilir?

• Özel sektör kendi komisyonlarını kurabilir.  Avrupa’daki 
örnekler de incelenerek, Kamu’da Özel Sektörün yanına 
çekilerek oldukça yol alınabilir.

• Denetimin bağımsız akredite kuruluşlar tarafından yapıl-
ması konusunda karar verilmesi gerekiyor.

• İlgili Bakanlıklar ile köprü kurarak ve bir çalışma grubu 
oluşturarak Avrupa’daki tüm uygulamaları Türkiye’ye 
getirmek için proje başlayabilir.

Oy birliği ile Sonuç:

• Elektrik Tesislerinin tasarımı, projelendirmesi, uygulama-
sı, test ve devreye alınması, denetimi konusunda Stan-
dartlara dayalı Kanun ve Yönetmeliklerin Kamu ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çıkarılması,       

• Test izleklerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, ETMD 
bünyesinde bu konuda bir Komisyon Kurulması,

• Kamu Spotları aracılığıyla eski ve yeni yapılacak tesisatlar 
için Toplum Desteği alma.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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Aslında bu çalıştayımız denetim ve bunun nasıl 
yapılması, izleklerin ortaya çıkarılması ile ilgiliydi. 
Ancak gördük ki denetimin dışında da çok büyük 
dertlerimiz var. Tabi ki denetimden önce proje, 
tasarım, proje uygulama, devreye alma ve ondan 
sonra buna bağlı olarak denetim. 

Enerji bakanlığından Mustafa beyin açıklamaları 
için de teşekkür ederiz. Hakikaten bazı konularda 
çok güzel çalışmalar yapıyorlar.  Fakat uygulamada 
aksaklıklarımız oluyor bu gibi yönetmeliklerde. 
Efendim ben bu yönetmeliği ocak ayın da çıkar-
dım şubat ayın da uygularım. Maalesef bu doğru 
olmuyor, çünkü ilerlemekte olan işler var, önceden 
planlanmış ihaleye girmiş,  bu gibi tesisler 3 ayda 
5 ayda bitmiyor, hatta bir kaç sene sürerek bitiri-
liyor. Dolayısıyla yarı yol da çıkarılan yönetmelik 
uygulamaya geçmiş se o zaman aksaklıklar oluyor. 
İtirazlar geliyor. Daha sonra da o yönetmeliğin 
uygulanması kadük hale geliyor.  Bunu mutlaka göz 
önüne almak gerekiyor.  

Yani uygulamaya geçmek için bir intibak süresi 
sağlamak.

İkincisi de mutlaka ve mutlaka her çıkarılan yö-
netmeliğin açıklama tebliğlerini çıkarmak lazım. 
Açıklama tebliğleri olmazsa çok yorumlara giriyo-
ruz. Bunu yapmak zorundayız, çünkü hepimiz aynı 
konunun ihtisasında değiliz. Dolayısıyla bu tebliğler 
bize yön gösterici olacaktır. Teşekkür ederim.

Çalıştayı“Elektrik Tesisatında
Denetim”

İstanbul, 07.05.2016
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“Elektrik Tesisatında Denetim” Çalıştayı sonu. Tüm katılımcılar toplu halde.
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