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TESiSAT MÜHENDiSLiGi UYGULAMA ŞARTNAMELERi 

Hakan HAVANCILAR 

ÖZET 

Tesisat Mühendisliği Uygulama Şartnameleri konusunda çok kapsamlı bir çalışma yapmak gerekir" 
Oda boyutunu bir miktar aktarmaya çalıştım"Oda Merkezinde kurulacak Tesisat Mühendisliği 

uygulama komisyonun bu işi üstfenerek TüS" konusunda zaman kaybetmeden bir yönetmelik 
çıkararak hayata geçirmesi gerekiL 

GiRiŞ 

Ülkemizde Tesisat Mühendisliği hizmetleri SMM büroları , Kamu ve Özel sektör tarafından 
yapılmaktadır"SMM büroları genelde lesisat mühendisliğini ,proje hazırlamak şeklinde yorumlamakla 
ve ona göre çalışmaktadıLMühendisliğin uygulama kısmı genelde kağıt üzerinde kalmakta yada hiç 
yapılmamaktadıLMMO tüzüğü gereği SMM belgesi almadan proje ve uygulama yapılmaması 

gerekirken, MMO nun yeterli denetimi sağlayamaması sebebi ile bağzı kişi ve kuruluşlar SMM belgesi 
almadan veya SMM belgelerini vize ettirmeden uygulama ve proje hizmetleri yapmaktadırlar 

Büyük bölümü Tesisat Mühendisliği projelendirme büroları olarak çalışan SMM BürolarıBelpr>~ıerin 
yeterli denetimi sağlayamaması veya hiç denetim yapmaması sebebi ile ülkenin h'"""~" oolumunde 
Tesisat projeleri ve uygulaması kağıt üzerinde kalmakta ve formaliteden ötoyo o'"ememektedıL 

Resmi binaların projelendirme ve uygulama hizmetler' y"nelde Kurumların kendi Mühendisleri 
tarafından yürütülmektediL Onlarında Odaya kav•+ ~"' unlulugu olmaması se be bı ıle Oda denetımınden 
uzak kendi kurallarına göre uygulama VA~""'dKtadırlar 

Bayındırlık Bakaniıli ı b~nndan kontrolu yapılan resmi binalarda sorumlu proje ve uygulama mühendisı 
olması gerf>kt;,)ı halde bu hizmetler piyasadan sağlanan formalite taahütlerle yapılmakta hızmetıerı 
rooomi yerlerde çalışan Mühendislerce yürütülmektetır" Hem kontrol muhendısı, hemde şantıye 
mühendisi gibi çalışmaktadırlaL 

Ülkemizdeki tesisatların büyük bir kısmı binaların kaçak yapılması sebebi ile hem proıelendirilmesi 
hemde uygulaması ustalar tarafından yapılmaktadır 

Tesisat bayiliği (kazan,radyatör,kat kaloriferi) olan kişi ve kuruluşlar SMM belgesi olmadan ve 
yanlarında Makina Mühendisi çalıştırmadan piyasada lesisat yapmaktadırlar" 

Ülkemizdeki Belediyelerin büyük bölümünde Makina Mühendisi çalışmadığından veya 
çalıştınlmadığından Tesisat Mühendisliği proje ve uyguiaması çoğu Belediyelerdeki ustalar tarafından 
yürütülmektedir 
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ilgili Mevcut yasal kanun,tüzük ve yönetmelikler şunlardır; 

YAPI iŞLERiNDE iŞÇi SAGLIGI VE IŞ GÜVENLiGi TÜZÜGÜ ilgili hükümleri (Resmi Gazetede 
4/12/1970 tarih 13684 Sayı) 

T.M.M.O B. KANUNU (6235-7303), 66 ve 85 sayılı KHK. ile değişik, 
T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası Mesleki Kuruluşlar Tescil ve Liyakat Yönetmeliği 
3 Kasım 1977 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Enerji Tasarrufu ve hava kirliliğinin azaltılması " 
yönetmeliği. 

16 Ocak 1985 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Isı Yalıtım" hakkındaki Yönetmelik 
09 Mayıs 1985 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "imar Kanunu" 
19 Mart 1971 tarihli Resmi gazetede yayınlanan "Foseptik" hakkındaki yönetmelik_ 

BELEDiYELER iMAR YÖNETMELiG i 
DÖRT ANA BAŞLIK ALTiNDA iNCELENDi 

1 GENEL ŞARTNAME 
2-MMO TESISAT MÜHENDISUGi HiZMET ESASLARI 
3-MMO T.U.S.HiZMETLER! ESASLARI 
4-MMO T.U SYÖNETMELIGi 

GENEL ŞARTNAME 

1) PROJELER 

11- Projeler Tatbikat projeleri olmalıdır. Tatbikat projeleri; kat planları, kolon şernaları ve detayları 
içermelidir. 

12- Projelerde, proje sorumlusunun haberi olmadan hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. 
'.v "cetaylar aynen veya benzeri uygulanmalıdır. 
iA-· PrOJc·--~o olası sistem, ölçü, şekil hatalannda proje müellifine haber verilerek yapılmış olan hata 

proıe rnuellın •~--••ndan rlüzeltilmesi sağlanmalıdır. 
1.5-- ProJeler M.f'k0. vize il o!mal!u .. 
'1.6- Projeler standartiara uygun olmalıdı'-

2) STANDARTLAR 

2.1- Yapıda kullanılan !ilm malzemeler TS .E. veya TS. EK damgalı olacaKı,_ 
2.2- Standardı olmayan bir malzeme kullanılması gerektiğinde uluslararası 0!1\1 veya ISO 

Standartlarına uygun olmalrdır. 
2 3- Kullanıian malzemelerin STB. garanti belgeleri olacaktır. 
2 4- Tesisatta kullanılan tüm malzeme ve makinalarm imalat yeterlilik ve garanti belgeleri tesisteki 

uygulama Mühendisi tarafından bir dosyada muhafaza edilecektir_ Dos)(ada hangi malzemenin 
hang! tarihh? kuilanıldrği bir raporla belfrtilecektir. 

3) Ç?.LIŞANLAR 

3 1- Ça!rşmalar Tesisat Uygulama Mühendisi nin başkanlığında bir ekip tarafından yürütülür. 
32- Tesisat uygulama Mühendisi M. M. O_ büro tescil belgeli olmalıdrr. 
3 3- Tesrsat yapan Firma ve usta belgeli olmalı ve Beledrye tarafından işyeri ruhsatlı olmalıdır. 
3.4- Tesisat yapan Firrna veya usta uygulama Mühendısrnrn emrinde çalışır. Uygulama Mühendisinin 

dedikler dışında iş yapan, teknik kuralları ve projeyi uygulamayan Tesisat Firması veya ustanm 
işine hatalarını d üzeitmediğ i tespit edildiğinde son verilir_ 
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4) ŞANTiYEDE BULUNMASI GEREKLi BELGELER: 

4.1- Uygulanan sistemlere ait Tesisat projeleri. 
4.2- Ku Hanılan ma!zeme!er T.S.E. H olduğuna dair imalat yeterlilik belgeleri. 
4.3- Kullanılan makinaların S.T.B. verilen garanti belgeleri. 
4.4- Şantiye defteri (TUS defteri) 

5) DENEMELER 

5.1- Bütün boru donanım ı ve techizat denemeye tabi tutulmuş olmalıdır. 
5.2- benerneler sorumlu Tesisat Mühendisinin yanında yapılmalıdır. 

871--

5.3- Basınç denemeleri cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak. Hiçbir 
şekilde boru donanım ı cihazlar veya armatürler standartların belirt1iği dayanma sınırının üzerinde 
bir basınca maruz bırakılmayacaktır. 

5.4- Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar hemen tamir edilecek veya parçalar değişecek. 

6) MÜSADE VE RUHSATNAMELER: 

6.1- ilgili merciden inşaat ruhsalı olmadan binalara lesisat yapımına başlanmaz. (Temelden inşaat) 
6.2- Sonradan tesisat yapılacak olan binalara da ruhsat alınmadan lesisat yapımına başlamaz. 
6.3- Tesisat bitip kontrolleri yapıldıktan sonra çalışır hale gelen lesisat işbitirme belgesi olarak tanzim 

edilip ilgili merciye verilmeden oturma ruhsalı verilmez. 

MMO TESiSAT 1\ıH.lHENDiSLiGi HiZMET ESASLARI 

1 -GENEL HÜKÜMLER 

1- MMO üyelerinin Resmi ve özel kuruluşlara veya şahıslara karşı yüklenecekleri Proje ve Mesleki 
Kontrollük ile T.U.S. hizmetlerinin MMO ile ilgili işlemleri bu esaslara göre yapılır. 

2- üyelerin proje ve T.U.S. ile ilgili işlemleri Oda' ca yetkili kılınacak elemanlarla yürütülür. 
3- Projelerin kontrol ve vizesi ile T.U.S. Belgesi için Oda'ya başvurulduğunda,projecinin veya sorumlu 

mühendisin; 

a) Odaya kayıtlı olması 
b) Ödenti(aidat)borcunun olmaması 
c) Odaca tescilli bir büronun sahibi veya Odaca tescilli bir büroya kayıtlı olması 
d) Şubede bir sicil dosyasının bulunması zorunludur. 

4- Üçüncü maddenin (d) fıkrasında öngörülen sicil dosyasında; 

a) Üye sicii numarası 
b) Görevli olduğu mesleki kuruluşun tescil belgesi ,sureti veya belgenin fotokopisi 
c) Tescilli mesleki kuruluşta görevli olduğunu belirten belge 
d) Tescilli mesleki kuruluşun adresi telefon ve fax numarası 
e) Tescilli büronun kayıtlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası 
f) Tescilli büroda ücretli çalışan üyelerin sigorta sicil numarası 
g) Belediye sicil numarası 
h) imza sirküleri 
i) Büro sahibi olarak veya büroda tam gün çalışarak, lesisat hizmetlerini yürütecek tüm üyelerin 

başka hiçbir kuruluşta görev almadığına ilişkin beyan yazısı 
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j) Teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerinde 3194 sayılı imar kanunun ilgili maddelerine göre 
Belediye Encümeni tarafından verilecek cezaların Oda tarafından da uygulanmasını kabul 
ettiğini belirten beyanname bulunacaktır. 

Bunlardan herhangi birinin noksanlığı halinde 3. maddenin (d) fıkrası yerine getirilmemiş sayılır. 

5- Madde 3 ve 4 'deki hususlar yerine getirilmedikçe proje vize edilmez ve T.U.S. Belgesi verilmez. 
6- Üye konutun mülkiyetinin ,kendisine. eşine veya 1. dereceden akrabasına ait olduğuna dair belge 

getirirse vize ücreti alı n m az. 
7- Proje ve T.U.S. sözleşmesinde işveren olarak anılan kişi yapının sahibi,inşaat müteahhidi veya 

onların yasal vekilleridir.Ancak inşaat müteahhidinin ,o yapının müteahhidi olduğunu belgelernesi 
şarttır. 

8- Proje ve T.U.S. vize işlemlerini ilgili mühendisin kendisi yaptıracaktır. 
9- Proje ve mesleki kontrolluk ile T.U.S. hizmetleri için işverenin ödemiş olduğu (Nakit,çek,bono) 

bütün ücretler karşılığında mühendis işverene Fatura veya Serbest meslek makbusu vermek ve 
birer nushalarını odaya bırakmak zorundadır. 

10- Vize için getirilen projelerle birlikte; 

a) Proje tip sözleşmesi 
b) Fatura veya serbest meslek makbusu (ödenmeyen kısımlar için çek veya bono) 
c) Onaylı mimari proje 
d) Tapu asir veya fotokopisi 
e) imar durumu lotokopisi 

11- T.U.S. Belgesi almak için; 

a) T.U.S. Tip sözleşmesi 
b) Vize edilmiş proje 
c) Fenni sorumlluğunu aldığına dair noterden taahhütname 
d) Fatura veya serbest meslek makbuzu (ödenmeyen kısımlar için çek veya bono) 

12· Herrranc;i bir sebeple ;tescili iptal edilen ,tescil süresi dolan kuruluşta görevli elemanlara 
v0v2 'ür'•eıi'J~tan ayrılan üye le re ait projeler vize edilmez ve T. U.S. belgesi verilmez. 

13- Mal sc.hri:rr•:n 'rir kişiden fazla olması halinde tapu üzerindeki ortaklardan birinin bono veya çek 
ve sözleşmeler üzerinde imzasının bulunması yeterli olacaktır. 

14- Kamu kuruk;:'amırn ve b:c,nkaların işveren olması halinde mühendis ile işveren arasında yapılmış · 
olan öze! 3tdeşıne istenecek ve bu sözleşmenin hükümleri kontrol edilerek odanın asgari ücret 
şartlarına uygwı!ugu ""'"'·yıdıktan ~2nra projeler vize edilecektir. Bono yapma koşulu aran
mayacak ancak fa tr' d Jey;; ·><'· 1r : reslek makbuzu istenecektir. 

15- Proje ve mesleki Kor,trollt.rh '/,de ce projenin uygulanması safhasındaki sorumluluktur. 

MMO T.U.S. HiZMETLERi ESASLARI 

1 .. Mühendisin gerevi : 
a) Teknik uygulama sorumluluğu işinin gerektirdiği periyodik hizmetlerdir ve sürekli olmayıp, şantiye 

idaresi ve sürveyanlık dahil değildir.Ancak 2. maddedeki yetkileri kullanırken işin büyüklüğüne 
göre kendisine işveren tarafından yardımcı olarak verilecek Y. Tekniker,Teknıker,Fen memuru 
ve'sürveyanların denetimi yapılacaktır. 

b) Mühendis işin devamı süresince eldeki onaylı projeyi ,teknik zorluklar dışında, uygulatacak ve 
sözleşme veya varsa şartnameye göre işin gerektirdiği periyodik kontrollan yapacaktır. 

c) Mal sahibinin projeye ve talimatiara aykırı yaptırdığı taktirde 3194 sayılı imar kanunun 
28.maddesi gereğince işleri 3 işgünü içinde yazı ile Belediye'ye ve Oda'ya bildirecektir. 
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d) Tesisin işçilik,teçhizat,eleman ve malzemelerin uygun kalite ve kapasitede olmasını sağlay
acaktır. 

e) işyerinde bir işyeri talimatı defteri tutacaktır. 

e.1 - iş talimatı defteri her yapı için ayrı olucaktır. 
e.2 - iş talimatı defterinin ilk sayfasında şu bilgiler bulunacaktır. 

.T.U .sorumlusu mühendisin adı, soyadı,adresi 

. işverenin .adı, soyadı, adresi 

. Yapının cinsi ,ili,ilçesi,mahallesi ve kadastro durumu 

. TU.S. sıra no'su 

. Noterden onaylı T.U.S. taahhütnamesi 

. Hizmetin başlangıç tarihi 
Hizmetin bitiş tarihi 

. Oda onayı için boş bölüm 
e.3 - Diğer sayfalarda ise şu bilgiler bulunacaktır . 
. Kontrol tarihi 
. Yapılan iş talimlatları ile ilgili açıklamalar 
Tarafların imzalan 

e.4 - Mühendis iş talimatı defterini yetkili kuruluş görevlilerinin her isteminde kendilerine 
göstermek zorundadır. 

f) Belediyece yapılacak kontrollarda işyerinde bulunacak ve kontrol göreviilerime muhatap 
olacaktır. 

g) i skan ruhsalı için tesisatlara ait sorumluluk raporunu dolduracak ve imza edecektir. 
h) T.U.Sorumlusunun görevlerini ihmal etmesi veya hatalı yapması halinde uyarı,kınama,geçici 

meslekten men v.b. g;t; cezalar verilir. 

2- Mühendisin Yetkisi; 
a) Teknik zorunluiu:c c"şında onaylı projeye ve şartnameye uyulmadığında işverenden bunun 

düzeltilmesini istıyr bilir. 
b) Kullanılan malzemı;ierin kalite belgeli ve uygun kapasite olmalarını ister ve işi yapan firmadan 

örnek tablosu is'eyebilir.Tesisatta kullanılacak her türlü teçhizat ve armatürün seç:nıinde 

işverene yardırr.cı olur. 
c) işverenle ,iş yapan firma veya taşaron arasındaki hakedişleri ve kesin hesabı kontrol eder.iki 

tarafın anlaşmazlığı halinde bilgi ve tecrübesini tarafsız olarak kullanır. 
3- işveren' in Sorumluluğu 

a) işveren gerektiği taktirde işin başında ve devamı müddetince bir sürveyan buludurarak teknik 
hususta MÜHENDISi'in vereceği direklif ve talimalın yerine getirileceğini peşinen kabul eder. 

b) işveren;kalfa,sürveyan ve taşoranla yapacağı sözleşmede,işyerinde ihmal ve tedbirsizlik 
yüzünden vukua gelecek kazalarda maddi ve hukuki bakımdan mesül olacaklarına dair madde 
koyacaktır.Kazalarda,mal ve insan kaybından ve meydana gelecek zararlardan ve kanuni 
takipten mühendis sorumlu olmayacaktır.işveren mühendisin talimatiarına ve işçi sağlığı ve iş 
güvenliği Tüzüğü ne uyacaktır. 

c) Işveren aksine bir zorunluluk olmadıkça işin sürekli olarak devamını temin 
edecektir.Mühendisin talep edeceği proje ,detay ve ihtiyaç halinde kırtasiye malzemesi ve 
yardımcı eleman temin edecektir. 

4- T.U.S. 'tan ayrılma ve sözleşme feshi: 
Sözleşme MÜHENDIS ve IŞVEREN tarafından aşağıdaki koşullarla ve yukarıdaki maddelerde 
belirtilen haklar ile tip sözleşme üzerindeki haklar mahfuz kalmak koşuluyla feshedilebilir. 

a) Mühendisin 1. maddede belirtilen hizmetleri ila edememesi veya 2. maddedeki yetkilerini 
kullanmasına engel olunmasında ve sözleşmenin gereği olan isiekierin yerine 
getirilmemesinden sözleşme feshedi i ir. 

b) Mühendisin hatası olmaksızın işe kısmen veya tamamen devamedilmesine imkan 
kalmadığında ve bu durum gerektiğinde odaca saptanacak hakem heyetince belirlendiğinde 
sözleşmenin mühendis tarafından tek taraflı feshi mümkünolacaktır.Bu durumda mühendisin 
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hizmeti yürütmüş olduğu sürelerdeki ücretine işverenden almış olması ve bunu Odaya 
belgelernesi gerekir. 

c) Işe kısmen veya tamamen devam edilmesine olanak bulunduğunda işveren yeni bir T.U.S. 
Sorumlusu mühendis ile sözleşme yapmak zorundadır.Aksi halde yapının devamına izin 
verilmez. 

d) Işveren sorumluluklarını zamanında yerine getirmediğinde sözleşme tek taraflı feshedilir. 
e) Mühendisin sorumluluğu yalnızca kendisi ile ilgili bir hizmet sorumluluğu olduğundan normal 

koşullarda sorumluluğun bir başka yetkili mühendise devretmesi gerekir. 
Sorumlu mühendis ile işveren arasındaki sözleşme tarafların rızası ile feshedilmelidir. 

Fesih yapılabilmesi için öncelikle tarafların rızası alınarak sorumluluğu yüklerıecek ve 
hizmeti yapacak bir başka mühendisin bulunması gerekir. 
Ancak işveren ile yeni bulunan mühendis arasında T.U.S. tip sözleşmesi yapılması ile 
birlikte eski sözleşmenin feshi mümkündür. Yeni tip sözleşmedeki ücret ,hizmetin 
kalan kısmını karşılayacak şekilde T.U.S. asgari ücret cetveline uygun olarak saptanmal ıdır. 

. Yukarıdasöylenmiş olan işlemlerin bilirilmesinden sonra hizmetin aksamadan yürütülmesi 
mümkün olacaktır. 
Bu konu ile ilgili işlemler Odaca yürütülecektir. 

f) 3194 sayılı imar kanunun 28.maddesi gereğince yapının T.U.Sorumluluğunu üzerine alaP 
meslek mensupları bu görevden çekildiğ i taktirde ,tatil günleri hariç üç gün içinde zorunlu 
nedenleri ile birlikte durumu yazılı olarak Belediye'ye bildirir.Aksi takdirde istifasını bildirin
eeye kadar kanuni sorumluluktan kurtulamaz.T.U.Sorumlusunun istifa veya ölümü halinde 
başka bir meslek mensubu T.U.Sorumluluğunu yüklenmedikçe yapının devamına müsade 
edilmez. 

g) Kendi adına Tescilli Bürosu olup lesisat mühendisliği yapan üye yüklendiği T.U.Sorumluluğu 
hizmetleri bitirmaden Tesisat Mühendisliğini bırakmayacak ve Bürosunu kapatmayacaktır. 
Bu kişi lesisat mühendisliğinden ayrılmak istediğinde evvelce yüklenmiş olduğu hizmetleri 
işvereninde rızasıyla başka bir mühendise devretmek ve bu devir işleminde odadan yeni'bir 
belge alarak bu belgeyi Belediye'ye ibraz etmek zorundadır. 

h) Tescilli bir büroda hizmet gören bir lesisat mühedisinin lesisat hizmetini yapmamak üzere 
bürodan ayrılması gerektiğinde yüklenmiş olduğu T.U.S.hizmetlerinin olanak varsa öncelikle 
aynı tescilli büronun bir mühendisine ,buna olanak yoksa işverenin de rızasıyla bir başka 
tescilli büro mühendisine devredilmesi ve bu devir işlemi için Odadan belge alınması zorunlu· 
dur. Her iki halde de hizmeti bitirmeden ayrılma durumunda olan mühendisin hizmet yaptığı 
sürelere ait ücretleri işverenden almış olması ve bunu Odaya belgelernesi gerekir. 

1) Büro Sahibi üye başka bir büroda tescilli olarak çalışmak üzere bürosunu kapatabilir.Tescilli 
büroda çalışanlar ise büro değiştirebilir veya yeni bir büro açabilir. 
Bütün bu hallerde üzerindeki T.U.S. olanlar aittir. Yeni durumda bu sorumluikiarını ayrıca 
devam ettirebilirler .Bu T.U.S. ları (g) ve (h) maddeleri ışığında devir hakları saklıdır. 

5· Teknik Uygulama sorumluluğu Hizmetlerinin Usülüne uygun Yapılması : 
a) Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetinin yapılıp yapılmadığı ve usulüne uygun olup 

olmadığının tespiti: 
. Belediyece,iskan fenni muayenelerinde kontrol mühendisinin düzenleyeceği rapora göre, 
. iş sahiplerinin ve daire sahiplerinin iskan müsadesi alındıktan sonra bir yıl içinde Odaya 

bildirecekleri şikayetlere göre yapılır. · 
b) Teknik Uygulama Sorumlusunca tamam raporu verilipiskan müracaat yapıldıktan sonra: 

Tesisatın bilirilmemiş olması, 

Tasdikil projenin gereksiz yere hatalı tatbik edilmiş olması, 
Tesisatın işletilmesinde meydana çıkan teknik uygulama ile ilgili aksaklıklar bulunması, 
Belediyenin kontrolunde görOlmemiş noksanlıklar bulunması , hallerinde hizmetin usulüne 
uygun ve yeterli yapılmamış olduğu anlaşılırTeknık Uygulama şikayetlerde Teknik Uygul· 
ama sorumlusu isterse Odanın hakemliğine müracaat edebilir. inceleme sonucu ,haksız 
görülürse tayin edilecek hakem veya hakemiere ödenecek ücret üyeden tahsil edilir. 

c) Teknik Uygulama Sorumluluğu hizmetini gereği gibi yapmıyan üyeler verilecek cezalar: 
Teknik Uygulama Sorumlusunun hizmetini gereği gibi yapmadığı saptanır ve bu kesinleşirse; 
. Tesisat Mühendisliği Hizmet Esasları 

Makina Mühendislik Asgari ücret ve Esaslar Yönetmeliği, 
. Mesleki Kuruluşlar Tescil ve Liyakat Yönetmeliği hükiimlerine göre gerekli cezalandırmalar 
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yapılır. 

d) Cezalandırmalar sırasıyla: 
. Yazılı uyarmada bulunulur, 
Yazılı ihtarda bulunulur, 
Üyenin Teknik Uygulama Sorumluluğu diğer puanından belirli bir süre için belirli bir miktar 
tenzil edilir.(Yukarıda belirtilen cezalar inceleme komisyonu raporuna göre Şube Yönetim 
Kurulunca verilir.) 
üyenin< Tescil-Liyakat Belgesi> 6 aya kadar iptal edilir.(Bu ceza inceleme komisyonu 
raporu ve şube yönetim kurulu teklifi ile Merkez Yönetim Kurulunca verilir.) 

üye yukarıda belirtilen cezaları gerektiren hataları yapmakta devam ettiği takdirde Haysiyet 
divanın verilir.Haysiyet Divanı'na verilen üye hakkındaki karar kesinleşinceye kadartesisat 
mühendisliği hizmeti yapamaz. 

e) Tescilli Büroya verilecek cezalar: 
iş sahipleri ile anlaşmaların tescilli büro tarafından yapılması ve lesisat mühendisliği hizmet 
inin usülüne uygun olarak bilirilmesinden tescilli büronun da sorumlu olması dolayısıyla 
büro adına hizmeti yürütmekle yükümlü olan büro elemanın teknik uygulama sorumluluğu 
hizmetini aksatması veya yapmaması halinde bu elemana verilecek cezalardan, 
Yazılı uyarma bulunma, 
Yazılı ihtarda bulunma, 
cezalan aynen tescilli büroya da verilir. 

Gerektiği gibi hizmet vermeyen bir üyeyi çalıştırmakta devam etmesi ve bu üyenin 
usülüne uygun hizmet yapmasını sağlayamaması halinde, 
Büronun <Tescil-Liyakat Belgesi> 6 aya kadar iptal edilir. 

6- Tesisatın T.U.Sorumluluğunu alacak mühendis ile işveren arasında yapılacak yazılı anlaşma 
da odaca hazırlanmış tip sözleşmesi kullanılır. Sözleşmedeki hükümlerden hiçbiri değiştiril 
emez ,ancak bu hükümlere aykırı olmayacak tamamlayıcı özel hükümlerde,mühendis taraf 
ı ndan bir ücret iadesi söz konusu edilemez. 

7- Makina Mühendisliği T.U.S. hizmetleri karşılığı alınacak ücretler Odaca belirlenir. 
8- TU. S. Kontenjanları ve Azami Süre eelveli: 

Şube!erce tespit edilir. 

MMO TUS YÖNETMELiGi 

"ilgili kurumlarca onaylı projenin uygulanması sorumluluğunu ifade eder." Hizmet sürekli değildir. 
Ancak TUS'u üstlenen mühendis yetkisini kullanırken kendisine işverence yardımcı olarak verilen 
tekniker, fen adamı ve sorveyanların denetimini yapar. 

1 - Mühendis, işin devamı süresince onaylı projeyi teknik zorunluluklar dışında uygulatarak, sözleşme 
veya şartnameye göre işin gerektirdiği periyodik kontrolleri yapar. 

2- Teknik zorunluluk dışında, onaylı projeye, sözleşme veya şartnameye uyulmadığında bunun 
düzeltiimesini, gerekiyorsa tadilat projelerinin hazırlanması ve onayı iie eksik detayların verilmesini 
işverenden ister. 

3- Tesisin işçilik, teçhizat, eleman ve malzemelerinin uygun kalitede olmasını sağlar. Malzeme 
seçiminde iş verene yardımcı olur. 

4- işverenin proje ve yönetrneliklere aykırı uygulamaların; üç gün içinde ilgili kuruma ve odaya bildirir. 

5- Mühendis işyerinde ilgili kurum ve oda onaylı ve her yap; için ayrı bir işyeri talimatı defteri tutar. Bu 
defter görevlilerin her isteminde kendilerine gösterilir. 

6- Kurumların kontrolunda tesisin başında olur. 
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7- Tesisin ve yalıtım ın projeye uygun olduğunu belgeleyen kullanma izni belgesini imza lar. 

Dış duvarlar örülcfüğünde projeye uygun yalıtırnın yapıldığına dair yalıtım kontrolü yapılıp vize 
verilmelidir. Çatı, pencere, döşeme yalıtımlan iskanalım aşamasında kontrol edilmektedir 
Tam uygulamamanın Nedenleri 

1- Proje/Kontrolluk bürolannın yeterince kurumsallaşamaması 

2- MMO Tescil ve Kontrolluk Yönetmeliğinin Yeterince Uygulanamaması 

3- Belediyelerin Denetimlerinin Yeterli Olmaması 

Çözüm 

1- Yalıtırnın Gerekliliği ve Ekonomikliği Aniatılmalı 

2- Yalıtım Malzemeleri Kaliteli Olmalı 

3- Denetim mekanizması tam olarak çalıştınimalı 

4- TUS ücretleri bu işin yapılabileceği düzeyde olmalıdır. 

SIHHi TESiSAT 

1- Besleme Borusunun (Priz Hattının) Döşenmesi 
2- Suyun Binaya Alınması 
3- Su Sayacının Yeri 
4 - Su Sayacının Bağlanması 
5- Bitmiş Temiz Su Tesisatında Kaçak Denemesi: Boruların üstü Kapanmadan önce 
6- Yangın Tesisatı Kaçal< Denemesi 

DIŞ PiS SU TESiSATI 

- Dış Pis Su Borusunun Şehir Kanalına Bağlanması 
-Kol Farkının Fazla Olduğu Durumlarda Pis Su Borusunun Bağlanması 

IÇ PiS SU TESiSATI 

- Pis Su Ana Borusu; Temizleme Kapağı? 
-Kolon 
- Kat Borusu: Döşendikten sonra kaçak denemesi 
-Havalı k: Çatıdan 50 cm yükseltilmeli, çapı üst kattaki kolon çapına eşit olmalıdır. 
-Yatay Boru Eğimlerinin Kontrolu 
- Kaçak Denemesi 
-Su Denemesi: Ana Borular ve Kolonlar ayrı ayrı denen ir. 
- Drenaj 
-Yağış Suyu Tesisatı 

TS 1258: Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları, bulunmayan hususlarda ilgili DIN normları uygulanır. 

TS 828: Binalarda Temiz Su Tesis Kuralları 

Su Sayaçlarının yapı içinde ve olabildiğince yapının girişine yakın duvarlarda don tehlikesine karşı tam 
korunmuş olmalıdır. 
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Temiz su tesisatı soğuğa ve dona karşı korunmuş olmalı 

Temiz su tesisatı, dış duvarların içinden ve yüzeylerinden geçirilmemelidir. Gerekiyorsa tesisatın 

yalıtılması gibi özel çözümler uygulanmalıdır 

Soğuk su tesisatı, suyun ısınmaması için bacalardan, sıcak su ve ısıtma tesisatından yeteri kadar 
uzağa yerleştirilmelidir 

Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz olacaktır 

Sıcak ve soğuk suyun birarada bulunduğu durumda, sıcak su her zaman sola gelecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

Tesisat, ilgili mühendisin onayı alınmadan kiriş, kolon, duvar gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilemez. 

Tesisat boruları, zorunlu olmadıkça dış duvarlardan geçmemelidir Dış duvar içinden geçme 
durumunda duvarın dış yüzü ile boru arasındaki kısmın ısı geçirgenlik direnci TS 825 deki değerde 
olmalıdır. 

KONUTLARDA KiRLi ve PIS SU ile YAGMUR SULARI HESAP ve TESiS KURALLARI 

TS 826 ve 827 ye uygun olmalıdır. 

KiRLi ve PiS SU tesisatı donmaya ve yüksek sıcaklığa karşı korunmuş olmalıdır. Boruların tamamı 
yapı içine döşenmeli, ancak sıcaklığın O derecenin altına düşmediği durumlarda ve gerekiyorsa 
dışarıdan geçirilmelidir. 
Banyo, duş ve mutfaklarda su akıntı yerleri bulunmalıdır. 
Sacalar ve konut havalandırma bacaları kirli ve pis su tesisatının havalandınlrnasında 

kullanılmamalıdır. 

Havalandırma Borulan muhtemel kar kalınlığını geçecek yükseklikte olmalıdır. 

BANYO PLANLAMASI 
BANYO KONTROL LiSTESi 
WC PLANLAMASI ve KONTROL LiSTESi 
MUTFAK TESiSATI ve KONTROL LISTESi 

SlCAK SU HAZlRLAYlCilAR 
Boyler 
TS 736 ya uygun olmalıdır. 

ŞOFBEN ve TERMOSiFONLAR 
TS 615 ve TS 733 e uygun olmalıdır. 
HlDROFORLAR 
TS 1911 ile DIN 4810 a uygun seçilmelidir. 
Kullanılacak suyun sert su olması durumunda su yumuşatma cihaziarı kullanılmalıdır. 
Ses Yalıtım ı yapılmalıdır. 

PiS SU ARITMA TESiSi 

KANALilASYON ve FOSEPTiK PROJESI 

"Kanalizasyon işlerinin Planlanmasi ve Projelerinin Hazırlanmasına ait Talimatname" 
iller Bankası 

FOSEPTiK PROJESi 
19 Mart 1971 tarihli Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği 
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!<ALORIFER TESISATI PROJELENDIRME VE YERLEŞTIRME KURALLARI 

TS 2164 ile TS 2192 ye uygun olmalıdır. 

Isıtma santrallarının ve Tesislerinin Düzenleme Kuralları TS 1257ye, baca ve kanallarında TS 2165 ile 
TS 2167 ye uygun olmalıdır. 

ISI YALlTlM KURALLARI 
TS 825 ile ISI YALlTlM YÖNETMELIGIne uygun olmalıdır. 

SONUÇ 

a) Makina Mühendisliği belirli ihtisas bölümlerine ayrılmalı Tesisat Mühe.ı;ıdisliği bunlardan biri olmalıdır. 
b) Tesisat Mühendisliği 

1) Tesisat proje Mühendisliği 
2) Tesisat Uygulama Mühendisliği diye iki gruba ayrılmalıdır. 

c) Tesisat Mühendisliği, Makina Mühendisliği eğitimi veren okullarda ayrı bir bölüm olarak açılmalı 
1) TESISAT SMM. BÜROLARlNDA ÇALIŞANLAR 
2) BELEDiYELERDEKi TESISAT SORUMLULARI VE ÇALIŞANLARI 
3) KAMUDAKI TESiSAT SORUMLULARI VE ÇALIŞANLARI 
4) ÖZEL SEKTÖRDEKi TESISAT SORUMLULARI VE ÇALIŞANLARI 

d) Tümü Makina Mühendisleri odası çatısı altında toplanmalı Bunların meslek içi eğitimini, denetimini, 
belgelendirilmesi ni Makina Mühendisleri Odası taralından yapılmalıdır. 
e) Tesisat Proje Mühendisliği ve Tesisat Uygulama Mühendisliği olarak çalışan SMM büroları, 

yanlarında ara eleman çalıştırmak zorunda olmalıdırlar. Bu zorunluluk Belediye, kamu ve özel sektör 
içinde geçerli olmalıdır. 
1) imar Kanununa aşağıda madde madde belirtilen konuların Makina Mühendisleri tarafından 
yürütüleceği ve bunlar olmadan inşaat ruhsalı veya kullanma ruhsatının verilerneyeceği açıkça 
belirtilmelidir. 

1) Sıhhi tes i sat plan, resim ve hesaplarının, 
2) Isıtma tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
3) Klima tesisatı plan, proje, resim, ve hesaplarının, 
4) Havalandırma tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
5) Isı yalıtım plan, proje, resim ve hesaplarının, 
6) Fosseptik tesisatı plan, resim ve hesaplarının, 
7) Asansör mekanik tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
8) Kızgın su tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
9) Buhar tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 

1 O) Yangın tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
11) Doğal gaz, havagazı ve LPG tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
12) Basınçlı hava tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
13) Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi plan, proje ve hesaplarının, 
14) Sanayi tipi mutfak, çamaşırhane plan, proje, resim ve hesaplarının, 
15) Soğutma tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
16) Yüzme havuzu filitrasyon tesisatı plan, proje, resim ve hesaplarının, 
17) Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanım ı ile ilgili plan, proje, resim ve 

hesaplarının 

hazırlanması ve bütün bunların uygulanması ile ilgili her türlü kontrollük hizmetlerinin M. M. Odası 
büro tescil belgesi sahıbi elemanlarınca yapılacağı 
9 Mayıs 1985 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 3194 sayılı imar kanunun madde 22 si ile 
Belediyeler tip imar yönetmeliğinin madde 57 deki Yapı ruhsat işleri bölümüne yazıimal ıdır. 
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g) YAPI RUHSATI Değiştirilerek,fenni sorumlu yerine,fenni sorumluran için ayrı yer açılmalıdır. ( 49.-
50.-51.-52.-53.-54.- maddeler inşaat(Mimar),Makina,Eiektrik için ayr: olmalıdır) Sorumluluğunu alan 
Tüm mühendislerin imzalan tamamlanmadan YAPI RUHSATI VERiLMEMELiDIR. 
h) YAPI KULLANMA iZIN BELGESi Değiştiriierek, Fenni sorumluluğunu alan inşaat{iviimar),Makına 
ve Elektrik Mühendisleri için ayrı ayrı yer açılmalıdır. Sorumluluğunu alan Tüm Mühendislerin imzalan 
tamamlanmadan YAPI KULLANMA iZIN BELGESi VERILMEMELiDiR. 
1) Ülkemizdeki Yapı Ruhsalı ve Yapı Kullanma izin belgesi doldurmaya yetkili Ne kadar Belediye var 
ise hepsinde enaz bir Mimar ,bir inşaat Mühendisi,bir Elektrik Mühendisi ve bir Makına Mühendisi 
kadrosu açılmalı ve bu kadrolar doldurulmayan belediyeler RUHSAT iŞLEMLERI YAPMi\MALIDiR. 
j) Tesisat Mühendisliği konusunda eğitim veren Üniversiteler,T.M.M.O.B. ,Milli Eğitim Bakanlığı ;Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı,Bayındırlık ve lskan Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odaları ortaklaşa kuracaklan 
bir komisyonla konunun Ülke boyutunu inceleyerek ,Yapılacak yeni düzenleme ile teknik koşullara 
uygun imalatlar yapılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

KAYNAKLAR 

[1] T.M.M.O.B.Makina mühendisleri odası istanbul ŞubesiTesisat Mühendisliği Hizmet Esasları 
[2] T.C.Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen kurulu Başkanlığı Yapı Işleri Makina Tesisatı Genel Teknik 

Şartnamesi 1975 
[3] Sayılı imar Kanunu 
[4] Sayılı Kanun Dışında Kalan Belediyeler Tip Imar Yönetmeliği 

ÖZGEÇMiŞ 

1950 Kırklareli doğumludur.1968 yılında Kırklareli Erkek Sanat Enstitlisünü , 1973 yılında ElazığDevlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makina Bölümünü bitirmiştir.i973 yılında Kırklarelinde kurduğu 
Elmak Mühendislik ve Ticaret adlı iş yerinde serbest olarak çalışmaktadır.1973 yılından bugüne !<adar 
Yapıların ısı yalıtımı,sıhhi tesisatı ve ısıtılması konulan ile ilgilidir.Makina Mühendisleri Odası Kırklareli 
il Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Halen Makina Mühendisleri odası Edirne Şubesinde yönetim kurulu 
üyesidirEvli ve Üç çocukludur. 




