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EMO Yayın No:8 (16. Baskı IEE Tesisat 

Yönetmeliği)

EMO Yayın No:7 (Proje Düzenleme Esasları 

ve Genel Bilgiler)  

21/2005 sayılı KTMMOB Yasası Madde 39 

altında yapılan EMO Vize Kurulu düzenlemesi.
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3. Projelendirme Aşamaları,

4. Konut ve Apartman Projesi,

1. Genel Kurallar,

4.1 Yükleme Cetveli Hazırlanması,

4.2 Gerilim Düşümü Hesabı,

4.3 Zayıf Akım Şeması,

5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant,

6. Projenin Dosyalanması,
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1. Genel Kurallar
 Projeyi hazırlayan elektrik mühendisi, Elektrik Mühendisleri

Odası’na olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.

 Proje, KTMMOB-Elektrik Mühendisleri Odası’nın uygulamacı
(yetkili) üye sıfatına sahip bir elektrik mühendisi tarafından
hazırlanmalıdır.

 Projeyi hazırlayan elektrik mühendisinin sahip olduğu yetki
belgesinin güç kapsamı, ilgili projenin kurulu gücünün (sistemden
çekebileceği azami gücün) altında bir değerde olamaz.

 Projenin keşif bedeli, K.T.M.M.O.B. Elektrik Mühendisleri Odası’nın
güncel “Yapılarda Elektrik Projesi Asgari Birim Ücretleri Tablosu”

esas alınarak hesaplanır.

 Projede yer alan tüm dağıtım tabloları için ayrı ayrı tek hat
şemaları düzenlenecektir. Büyük ölçekli projeler dışında kalan tüm
projelerde tek hat şemaları aynı pafta üzerinde düzenlenecektir.
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1. Genel Kurallar (Devam)

 Projede yer alan tüm devrelerin ve topraklama iletkenlerinin kablo
kesitleri, tek hat şemaları üzerinde gösterilecektir.

 Projelerde lamba devrelerinde asgari 1mm², priz devrelerinde ise
asgari 2,5mm² bakır iletkenler tesis edilecektir.

 Projede kulanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla
kodlanacaktır.

 Zayıf akım ve elektrik kabloları aynı rögar veya geçiş kutusu 
içerisinde bulunmayacaktır.

 Çok katlı binalarda birbirinin aynı olan katlar (tip kat) için tek plan 
verilebilir. Ancak tip kat, giriş katının aynisi olsa bile ayrı çizilmelidir. 
Simetrik bölümler tam olarak çizilmelidir.

 Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım ayni pafta üzerinde 
gösterilebilir. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım, harici topraklama ve 
kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilmelidir.
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1. Genel Kurallar (Devam)
 Sayaç panosu yeri ve ölçüleri Kıb-Tek Kurallarına uygun olarak

verilmelidir.

 Her panonun yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, devre cins ve
sayılarını, devre güçlerini, sigorta cins ve gerekli diğer bilgileri,
paftalarda ayrı ayrı belirtilmelidir.

 Sayaç sonrası konut panoları girişinde, azami 100 mA kaçak akım
koruma rölesi kullanılacaktır.

 Tesisat Çeşitleri:
o Güç dağıtım tesisatı

o Yedek güç sistemleri

o Aydınlatma

o Reaktif güç kompanzasyonu

o Koruma sistemleri

o İletişim sistemleri

o Yangın algılama ve alarm sistemleri

o Özel sistemleri



 

EMO EMO

 

2. Teknik Çizim Kuralları

DEVRELER
KALEM KALINLIĞI 

(mm)

RENKLİ ÇİZİMLER 

İÇİN RENKLER

Aydınlatma devreleri 0.4 MAVİ

Kuvvetli akım ve sabit cihazlar 0.4 KIRMIZI

Kolon hatları 0.6 MAGENTA

Yangın 0.3 KIRMIZI

Data 0.3 MAVİ

Kamera 0.3 KAHVERENGİ

Ses 0.3 MAGENTA

Telefon 0.3 TURKUAZ

Tv 0.3 TURKUAZ

Topraklama 0.4 YEŞİL

Akım dağıtım 0.5 SİYAH

Mimari 0.2 SİYAH

Yazılar
Font kalınlığı 10-16 

punto arası

SİYAH (Semboller 

için olanlar hariç)

Projeler rapido seti kullanılarak elle çizilebileceği gibi uygun çizim 
programları kullanılarak bilgisayarla da çizilebilir. 
Kalem Kalınlıkları ve Renkler: 
Projeler ölçekli ve teknik çizim özelliklerini içerir olacaktır. Aşağıdaki 
tabloda kullanılması gereken teknik çizim özellikleri belirtilmektedir.

TABLO 1: Teknik çizim kalınlık ve renkleri
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3. Projelendirme Aşamaları

a. Mimari planların elektrik için hazırlanması,
b. Elektrik planlarının çizimi,
c. Devrelendirme,
d. Panoların çizimi,
e. Yükleme cetvellerinin hazırlanması,
f. Gerilim düşümü hesaplarının yapılması.
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4. Örnek Konut Projesi
a.1 Mimari planların elektrik için hazırlanması,
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4. Örnek Konut Projesi
a.2 Mimari planların elektrik için hazırlanması,
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4. Örnek Konut Projesi
b.1 Aydınlatma noktaları için tasarım,
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4. Örnek Konut Projesi
b.2 Bitmiş Aydınlatma,
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4. Örnek Konut Projesi
b.3 Güç ve Zayıf Akım Tasarımı,
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4. Örnek Konut Projesi
d. Devrelendirme
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4. Örnek Konut Projesi
d. Akım Dağıtım Şeması
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4.1 Yükleme Cetveli Hazırlanması,



 

EMO EMO

 

4.2 Gerilim Düşümü Hesabı,



 

EMO EMO

 

4.3 Zayıf Akım Şeması,
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5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant,

 Her paftanın sağ alt köşesinde lejant (başlık) yer alacaktır.

 Proje planları 1/50 ölçekli olarak çizilecektir. Zemin alanı 1000
metrekareden büyük olan projeler için 1/100 ölçekli çizim yapılabilir.Bu
kurala vaziyet planları dahil değildir. (vaziyet planları için ölçek: 1/1000 -
1/500 – 1/200 ve detay çizimleri için: 1/50 - 1/20 – 1/10 olmalıdır.)

 Yapılacak tüm projelerde (konutlar hariç) aydınlatma, kuvvetli akım,
harici topraklama ve zayıf akım ayrı paftalar şeklinde düzenlenecektir.

 Proje paftalarında metrik sistemde ölçülendirme yapılacaktır.

 Proje paftalarında sağ üst köşede Kuzey yönü belirtilecektir.
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5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant
 Proje ölçekli ve teknik çizim özelliklerini içerir olacaktır. Şöyle ki;

o Elle çizilen projelerdeki tüm yazılar şablon kullanarak
yazılacaktır.

o Tek hat diyagramları ile plan paftaları tüm ayrıntılarda
uyuşmak zorundadır.

o Projelerde KTMMOB-EMO tarafından kabul edilerek listeler
halinde yayımlanan işaret ve semboller kullanılacaktır. Listede
olmayan devre elemanları için kullanılacak sembollerin
açıklaması ayrıca yapılacaktır.

o Proje paftaları A4 normuna göre katlanacaktır.

 Proje plan paftalarında yapının dış boyutları en az iki yönde ölçekli
olarak verilecektir. Boyut ölçüleri dış yüzeyin yeterli derecede
açığında yer alacak ve yapı gösteriminden ayırabilmek için ince
çizgilerle çizilecektir. Her pafta, dış taraftan 1 cm kalacak şekilde,
1.2 mm kalınlığında çizgi ile çerçevelendirilecektir.
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 Paftada mimari, statik ve makina elemanları ince çizgilerle
anlaşılabilir şekilde işlenecektir. Şöyle ki;
o Armatür yerleştirilirken mimari projede dikkate alınması

gereken statik kolon ve kirişler projede belirtilecektir.
o Mimari projedeki balkonların açık veya kapalı olduğu

belirtilecektir.
o Mimari projelerdeki kapılar ‘’K, SK‘’ ve pencereler ‘’P’’ harfleri

ile belirtilecektir.
o Mimari projedeki kullanım alanlarının amaçları (salon, mutfak,

ofis, soğuk oda vb. gibi) belirtilecektir.
o Kapı ve pencerelerin hareket yönleri belirtilecektir.
o Mimari projedeki mekanik elemanlar (tesisat kolonu, radyatör,

eviye vb. gibi) belirtilecektir.
o Bu paftalarda elektrik tesisatı yönünden gerekmeyen çizgilere

yer verilmeyecektir.

 Proje ve/veya sözleşme metni üzerinde silinti ve karalama
yapılmayacak, taklit ve/veya kopya görüntüsü verebilecek
herhangi şüpheli bir çizgi ve/veya imza yer almayacaktır.

5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant
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5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant

 Birleşik ve/veya yan yana konutlar ve/veya yapılar grubuna ait elektrik
tesisatı projesinde her paftanın grubun hangi birimine ait olduğu
yerleşim planı üzerinde belirtilecektir.

 Projenin sunuluşunda yapının kullanım amacı belirtilecektir.

 Proje eklerinde odanın matbu sözleşme metinleri ve tapu vaziyet
planının aslı veya onaylı kopyası ile koçanın bir kopyası yer almalıdır.
Tapu vaziyet planı üzerinde ilgili arazi işaretlenecektir. Arazi sahibi ile
proje sahibinin farklı kişiler veya kuruluşlar olması durumunda,
projenin vizeye verilebilmesi için, arazi sahibinden tedarik edilmiş kira
sözleşmesi ve/veya bu işlemi yaptırmaya yetkili kılındığını bildiren
resmi onaylı yetki belgesi gerekmektedir.
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5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant
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5. Paftaların Düzenlenmesi ve Lejant
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6. Projenin Dosyalanması,

Kesin proje, tesise başlanmadan önce, uygun şekilde dosyalanmış olarak, 3
set halinde onaylanmak üzere EMO’ya teslim edilecektir. Onaylama
işleminden sonra, 1 adet sözleşme EMO’da kalacak şekilde dosya, proje
mühendisine iade edilecektir.
Tesisin bitirilmesini takiben, KIB-TEK tesisat kontrolu yapılmadan önce,
varsa değişiklikleri içeren son durum projesi de EMO’ya, kesin projede
olduğu gibi, 3 set halinde teslim edilecektir. Benzer şekilde, onaylama
işleminden sonra dosya, proje mühendisine iade edilecektir.
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6. Projenin Dosyalanması,

Kesin Proje Dosya İçeriği: 

Kesin proje olarak EMO vize kuruluna sunulacak projelerin dosya 

içeriğinde bulunması gereken belgeler;

oProje Sözleşmesi 3 Set,

oKontrolluk Belgesi 4 Set,

oKıb Tek ön görüş yazısı 2 Set,

oGenel Teknik Şartname 2 Set,

oTapu Vaziyet Planı (Yer Planı) 2 Set,

oTaşınmaz Mal Koçan Fotokopisi 2 Set,

oProje Pafta Planları ve Detayları 3 Set,
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6. Projenin Dosyalanması,

Kesin Proje Dosya İçeriği

Kesin proje olarak EMO vize kuruluna sunulacak projelerin dosya 

içeriğinde bulunması gereken belgeler:

oProje Sözleşmesi

oGenel Teknik Şartname 

oTapu Vaziyet Planı (Yer Planı)

oTaşınmaz Mal Koçan Fotokopisi

oProjenin Maliyet Keşif Raporu (Opsiyonel)

oProje Pafta Planları ve Detayları
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6. Projenin Dosyalanması,

Proje Sözleşmesi
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6. Projenin Dosyalanması,

Proje Sözleşmesi
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6. Projenin Dosyalanması,
Genel Teknik Şartname
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