ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
KABUL DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
1. Geçici kabul talep dilekçesi, (Tesisin İli, İlçesi Proje onay tarih ve sayısı, gücü, projede geçen
adı, tesiste ENH olup olmadığı ve tesisi yapan (yüklenici) ve yaptıranın (tesis sahibi) adı,
ticari unvan bilgileri yer almalıdır.)
2. Geçici kabule Hazır Tutanağı, (Dağıtım Lisansı sahibi ve tesis sahibi tarafından birlikte
imzalanan)
3. Komisyona katılmak üzere OSB veya Dağıtım şirketinden teknik bir personelin isim ve
unvanı,
4. Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, varsa ENH profili, varsa trafo yerleşim
planı, tek hat şeması, kısa devre hesabı, topraklama hesabı, vb.)
5. Bağlantı anlaşması,
6. Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,
7. Devreye Alma Raporu
8. İş Teslim Tutanakları
9. Geçici kabulde bulunacak sorumlu Elektrik Mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme
yazısı ve SGK dökümü, Elektrik Mühendisine yüklenici tarafından verilen vekâletname,
RES, BES ve KOJENERASYON tesisi ise Makine Mühendisi yetkilendirme yazısı, vekâlet.
10. Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetki yazısı ve
vekâletname,
11. Keşif cetveli ve bedeli kaşeli imzalı,
12. Vergi levhası (yüklenici)
13. Yüklenici ve tesis sahibinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, eposta adresi),
14. Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikalar (panel, inverter, röle, jeneratör,
trafo, hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),(SCADA Ekran Görüntüleri)
15. Topraklama direnci ölçüm raporu ve raporu hazırlayanın Topraklandırma Yetkilendirme
Belgesi,
16. Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD),
17. YEGM Teknik Değerlendirme Raporu (RES ve GES için),
18. Proje onay yazısı,
19. Arazi kurulumlarında (GES RES BES) 1/5000 ve 1/1000 GES onaylanmış imar planı (1 aylık
askı sürecini tamamlamış askıdan itirazsız şekilde indirilmiş yazısı ile ) ve Yapı Ruhsatı, Çatı
GES’lerde ise ruhsata işletilmesi yada ruhsata tabi olmadığına dair yazı tarih ve sayısı
belirtilerek GES kurulduğunu belirtir yazı.
20. İnşaat Müh. (Belediye, Bayındırlık, Üniversite vs. kamu kuruluşlarından alınabilir),
21. İtfaiye uygunluk yazısı
22. ÇED Belgesi (1MW ve üstü arazi GES RES BES uygulamalarında)
23. Taşınmaz Mal Mülkiyet Yazısı (Arazi Uygulamalarında Tapu veya kira Sözleşmesi)
24. Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü (RES uygulamalarında 60 mt. Üsünde)
25. Tesis sahibi firmaya ait Ticaret Sicil Gazetesi,
26. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu,
Yukarıdaki belge ve bilgilerin tamamlanarak oluşturulan kabul dosyasının tesis sahibi tarafından
Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT: Kabul evrakları bu listedeki sıraya göre sıra numaraları belli olacak şekilde
düzenlenerek klasöre konulacaktır.

