
ELEKTRĐK ĐLE ĐLGĐLĐ FEN ADAMLARININ YETKĐ , GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 

   Aşağıda , Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının hazırlayıp 30.11.1995 gün ve 22479 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin yetki sınırları ile ilgili bölümü 
bulunmaktadır.                        

 1.GRUP ( Elektrik Yüksek Teknikerleri - 3 yıllık M.Y.O. mezunları ) 

a)     Elektrik iç tesisi plan,proje,resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri : 

Kurulu gücü 50 k W , 400 V.'a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri. 

b)     Elektrik iç tesisi yapım işleri : 

 Kurulu gücü 150 k W , 400 V.'a kadar olan elektrik tesisleri. 

c)     Đşletme ve bakım işleri : 

Kurulu gücü 1500 k W gerilimi ise 36 k V 'a ( 36 k W dahil ) kadar olan tesislerin,  

'' Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'' nin 60. Maddesinde belirtilen 
hükümlerin yerine getirilmesi kaydıyla. 

d)     Muayene ve kabul işleri : 

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım , muayene , bağlantı ve kabulü için 
gerekli işlerin tamamlanması. 

 ĐŞLERĐNDE YETKĐLĐDĐRLER. 

 2.GRUP ( Elektrik Teknikerleri - 2 yıllık M.Y.O. mezunları ) 

a)     Elektrik iç tesisi plan,proje,resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri : 

Kurulu gücü 30 k W , 400 V.'a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri. 

b)     Elektrik iç tesisi yapım işleri : 

 Kurulu gücü 125  k W , 400 V.'a kadar olan elektrik tesisleri. 

c)     Đşletme ve bakım işleri : 

Kurulu gücü 1000 k W gerilimi ise 36 k V 'a ( 36 k W dahil ) kadar olan tesislerin,  

'' Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'' nin 60. Maddesinde belirtilen 
hükümlerin yerine getirilmesi kaydıyla. 

d)     Muayene ve kabul işleri : 

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım , muayene , bağlantı ve kabulü için 
gerekli işlerin tamamlanması. 



 ĐŞLERĐNDE YETKĐLĐDĐRLER. Teknikerler Birliği 

 3.GRUP ( Elektrik Teknisyenleri - 3 yıllık Meslek Liseleri veya 4 yıllık  Teknik 
Lise mezunları ) 

a)     Elektrik iç tesisi plan,proje,resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri : 

Kurulu gücü 16 k W , 400 V.'a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri. 

b)     Elektrik iç tesisi yapım işleri : 

 Kurulu gücü 75 k W , 400 V.'a kadar olan elektrik tesisleri. 

c)     Đşletme ve bakım işleri : 

Kurulu gücü 500 k W , 400 V 'a kadar olan tesislerin,  

'' Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'' nin 60. Maddesinde belirtilen 
hükümlerin yerine getirilmesi kaydıyla. 

d)     Muayene ve kabul işleri : 

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım , muayene , bağlantı ve kabulü için 
gerekli işlerin tamamlanması.  

ĐŞLERĐNDE YETKĐLĐDĐRLER. 
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