Kontrol Firmalarının Yetkilendirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar
6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri
Kabul Yönetmeliğinin (Yönetmelik) ilgili hükümleri uyarınca elektrik üretim tesislerinin yapım
sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine
uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını
raporlamak ve işletme altındaki tesislerde periyodik olarak Güvenilir İşletme Raporu
hazırlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin KONTROL
FİRMASI (KF) olarak Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmesi aşağıda yer alan usul ve
esaslara göre yapılır.
A- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN USUL VE ESASLAR
1- Başvuru Dosyası
Yeterlilik başvuru dosyası içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır:
a) Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış, kontrollük görevi talep
edilen tesis tiplerinin belirtildiği başvuru dilekçesi (EK-1),
b) Tebligat için merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini içeren yazılı
beyan,
c) Yönetmelik kapsamında görevlendirilecek personele ait öğrenim belgeleri, eğitim
sertifikaları ve özgeçmiş formları,
ç) Elektrik üretim/iletim/dağıtım tesisleri, petrokimya tesisleri, rafineri, petrol/doğalgaz
iletim boru hatları veya gemi/tersanecilik sektörüne ilişkin fabrika ve/veya saha testlerine
nezaret edilmesi, sahada kontrollük/gözetmenlik ve kabul işlemleri konularından en az birinde
tüzel kişi/şirket ortağı ve çalışanlarına ait deneyim belgeleri suretleri,
d) Değerlendirme sürecinde Bakanlık tarafından gerekli görülebilecek ilave bilgi ve
belgeler.
B- ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İÇİN USUL VE ESASLAR
1- Başvuru Dosyası
Teknik Kılavuz yayımlanmadan önce Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi kapsamında
yetkilendirme için sunulacak Yeterlilik başvuru dosyası içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgeler
yer alır:
a) Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış, kontrollük görevi talep
edilen tesis tiplerinin belirtildiği başvuru dilekçesi (EK-1),
b) Tebligat için merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini içeren yazılı
beyan,
c) Son ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası ya da Ticaret
Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi sureti,
ç) Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge sureti,
d) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki belgeleri ve imza sirküleri sureti,
e) Teknik Kılavuz kapsamında akredite olmak için TÜRKAK’a yapılan başvuru
tarihinden itibaren, bir yıl içerisinde akreditasyon işlemlerini tamamlayacağını belirten ve tüzel
kişiyi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanan taahhütname,

f) TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında elektrik üretim tesisleri muayeneleri,
tahribatsız muayene, boru hatları, basınçlı kaplar, YG ekipmanları, topraklama, katodik koruma
ve benzeri konuların herhangi birinde sahip olduğu A tipi muayene kuruluşu belgesi sureti,
g) Yönetmelik kapsamında görevlendirilecek personele ait öğrenim belgeleri, eğitim
sertifikaları ve özgeçmiş formları,
ğ) Elektrik üretim/iletim/dağıtım tesisleri, petrokimya tesisleri, rafineri, petrol/doğalgaz
iletim boru hatları veya gemi/tersanecilik sektörüne ilişkin fabrika ve/veya saha testlerine
nezaret edilmesi, sahada kontrollük/gözetmenlik ve kabul işlemleri konularından en az birinde
tüzel kişi/şirket ortağı ve çalışanlarına ait deneyim belgeleri suretleri,
h) Türbin/motor, generatör, buhar kazanı, fotovoltaik modüller/paneller, YG
ekipmanları veya benzeri elektrik üretim tesislerine ilişkin ana ekipmanlarla ilgili (TS) EN
ISO/IEC 17065 standardına göre ürün belgelendirme belgesi suretleri,
ı) Şirket ortağı olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya
beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı suçları işlemediği; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya
vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli
sicil belgeleri,
i) Bakanlık tarafından gerekli görülebilecek ilave bilgi ve belgeler.
Not: 1- Şirketin kendisi ya da asgari %50’nin üzerindeki pay sahibi ortağı olan tüzel kişi,
ulusal veya uluslararası bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun temsilcisi veya şubesi ise bu
ilişkiyi belgelemek ya da teknik yeterliliğini teyit eden yazılı beyan (EK-2) sunmak şartıyla,
söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşuna veya bu kuruluşun şube ve temsilciliklerine ait
Yönetmelikte istenen akreditasyon belgeleri ile başvuru yapabilir.
C- ORTAK HÜKÜMLER
1- Kontrol Firmasının geçici kabul öncesi görevleri
a) Tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol eder.
b) Saha testlerine nezaret eder. Saha testlerinin tanımlanan prosedürler uyarınca
yapılmasını, raporların eksiksiz ve doğru olarak düzenlenmesini sağlar.
c) Kontrol ve test sonuçları uygun ise Ön Kabul Raporu hazırlar. Tesisin
senkronizasyona hazır olduğunu gösteren Rapor, KF ve lisans/tesis sahibiyle birlikte imzalanır
ve ilgili POB’a sunulur. Tesis, standartlara ve onaylı projeye uygun değilse KF, lisans/tesis
sahibine yazı ile bildirir.
ç) Ön kabul için gerekli belgeler tamam ise, ilgili sistem operatörüne (TEİAŞ, TEDAŞ,
Dağıtım Şirketi, OSB) başvuru yapılarak tesise gerilim uygulanmasını müteakip, 6 ay geçerli
olacak Ön Kabul Belgesi düzenler.
d) Ön kabul belgesiyle birlikte, ünitenin/ünitelerin şebekeye senkron iken yapılacak test
ve kontrollere ilişkin zaman programını lisans/tesis sahibiyle birlikte hazırlayarak ilgili sistem
operatörüne sunulmasını sağlar.
e) Testlerin yapılması sırasında can, mal, çevre ve şebeke emniyeti açısından mülki
idareye ve ilgili sistem operatörüne gerekli bilgilendirmelerin lisans/tesis sahibiyle birlikte
yazılı olarak yapılmasını sağlar.
f) Senkronizasyon sonrası testlere nezaret eder, ünitelerin son durumunu gösteren Nihai
Rapor hazırlar ve lisans/tesis sahibiyle birlikte imzalayarak ilgili POB’a gönderilmesini sağlar.
g) Tesisin emniyetli çalışmasına engel teşkil etmeyen hata ve noksanları Ön Kabul
Raporu ve Nihai Rapor’da ayrıntılı olarak belirtir.
ğ) Ön kabul işleminden itibaren 6 ay içerisinde yapılması gereken Geçici Kabul’e iştirak
eder.

2- Kontrol Firmasının işletme sırasındaki görevleri
a) Geçici kabulü yapılmış olduğu halde geçici kabul tutanakları onaylanmamış mevcut
tesisler için ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde Güvenilir İşletme Raporu hazırlar ve ilgili
POB’a sunulmasını sağlar.
b) İşletmedeki tüm lisanslı tesisler için periyodik olarak her beş yılda bir Güvenilir
İşletme Raporu hazırlar ve ilgili POB’a sunulmasını sağlar.
c) Geçici kabulün yapılmasına engel teşkil etmeyen, fakat tesiste görülen noksanlar
olarak geçici kabul tutanağında ve nihai raporda yer alan noksanların giderildiğini ya da
yanlışların düzeltildiğini, yerinde kontrol ederek Güvenilir İşletme Raporunda kayıt altına alır.
ç) Kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerinin tamamlanmış
olduğunu tespit eder.
d) Toplam kurulu gücü 10 MWe üzerindeki tesislerde TS EN ISO 14001 Çevre, 50001
Enerji, 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği, 9001 Kalite yönetim sistemleri belgelerinin
alınmış olduğunu ve geçerliliğinin devam ettiğini teyit eder.
e) Tesiste çalışan personelin, görevin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip olup olmadığını
inceler. Tüm personelin; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele
ve ilk yardım konusunda eğitim alıp almadıklarını kontrol eder.
f) Acil durumda müdahale için yazılı prosedürler ile gerekli malzeme ve teçhizatın
mevcudiyetini kontrol eder.
g) Tesisin devreye alma ve devre dışı bırakılma manevraları ile emniyetli bir şekilde
işletilmesi için yazılı prosedürlerin hazır bulunduğunu teyit eder. Periyodik/koruyucu bakım,
arıza yönetimi, stok kontrol takibi işlemlerinin akıllı bakım yönetim sistemi üzerinden
yürütüldüğünü rapor eder.
3- Başvuruda bulunamayacak olanlar
a) Yukarıda belirtildiği şekilde akreditasyon belgelerine sahip olmayan şirketler,
b) Elektrik üretim lisansı sahibi özel hukuk tüzel kişileri ya da bu şirketlerle doğrudan
veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler,
c) Kendisi, idarecileri ve personeli; üretim tesisinin tüm ekipman, borulama, elektrik
donanım ve kontrol sistemlerinin imalatı, alım/satımı, pazarlanması, inşası, kurulumu
ve kullanılmasında doğrudan yer alan tüzel kişiler veya bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin
temsilcileri,
ç) Şirket ortağı olan gerçek kişiler için başvuru belgeleri arasında talep edilen son altı
ay içinde alınmış adli sicil belgeleri olumlu olmayan tüzel kişiler,
yetkilendirme başvurusunda bulunamaz.
4- Diğer hükümler
Bu Duyuru’dan önce yetkilendirme başvurusu yapmış olan şirketler de dahil olmak
üzere, KF olarak yetkilendirilmek isteyen tüm şirketler, bu Duyuru ile talep edilen
bilgi/belgeleri ekleyerek başvuru yapacaklardır.
EKLER:
EK-1 Başvuru dilekçesi
EK-2 Yeterlilik destek beyanı

EK-1

Sayı : ………..
Konu : Kontrol Firması Yetkilendirme

Tarih :… / … / ...........

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik
Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında,
HES

BES (Biyogaz / Biyokütle / Çöp Gazı)

RES

TES (Kojenerasyon)
TES (Doğal Gaz / LNG)

GES (PV)
GES (Diğer …)

TES (Linyit / Taş Kömürü / İthal Kömür)

JES

TES (Fuel-oil / Dizel)

1

Diğer …
2

tip(ler)indeki elektrik üretim tesisleri için Kontrol Firması olarak yetkilendirilmek üzere
gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Şirketi/Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı-Soyadı
İmza
Şirket/Kuruluş Kaşesi
İletişim Bilgileri:
Şirket KEP adresi
Telefon Numaraları

Ek:
Başvuru Dosyası (…klasör, … adet CD)
1 Tesis tipi belirtilmelidir.
2 Tesis tipi belirtilmelidir.

EK-2

YETERLİLİK DESTEK BEYANI
…./…./……..

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı T.C.
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine göre Kontrol Firması olmak için Bakanlığınıza başvuran
………………………………….. şirketi, kuruluşumuzun Türkiye’deki;




Temsilcisi
Şubesi
%50’nin üzerinde doğrudan/dolaylı pay sahibi tüzel kişiliği

olup, adı geçen yönetmeliğe göre Bakanlığınıza sunması gereken bilgi/belgeler kapsamında,
kuruluşumuzun merkez birimleri ile dünya genelindeki temsilcilik, şube, bağlı ortaklık ve
iştiraklerimizin söz konusu bilgi/belgeleri ile Bakanlığınıza başvuru yapabilir.
………………………………… şirketinin Bakanlığınız tarafından Kontrol Firması olarak
yetkilendirilmesi halinde, yapacağı işlerle ilgili olarak kuruluşumuz, merkezi birimleri ve
dünya genelindeki temsilcilik, şube, bağlı ortaklık ve iştirakleri vasıtasıyla, mevcut
akreditasyon belgeleri kapsamında gerekli teknik yeterliliğe sahip olması için her türlü teknik
bilgi, beceri, donanım ve teknolojik imkanlarla destekleneceğini beyan ederiz.

Şirket/Kuruluş Kaşesi
Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı/Soyadı/İmza

Şirket/Kuruluş Bildirim Adresi:
Elektronik Posta Adresi:

Ek: Kuruluşu Temsile Yetkili Kişilere Ait İmza Beyanları

