
 

Hidroelektrik Santral Projelerine Müracaat Edecek Firmaların İzleyecekleri Yol 
 
DSİ Web Sitesinde; 
a) Proje “Müracaat edilebilen HES’ler” listesinde ve Tablo–2, Tablo–4, Tablo–5, Tablo–6 yada Tablo-7’de başvuruya 

açılır. 
b) İlgilenilen projeye aşağıda DSİ Projelerinde belirtilen evraklar ile başvurulacaktır. 
c) Özgün proje olarak Tablo-3’e müracaat edilecekse, aşağıda Tüzel Kişiler Tarafından Geliştirilen Projelerde (Tablo–

3) belirtilen evraklar ile başvurulacaktır. 
 
Başvuruda İstenilen Belgeler 
 
1- DSİ PROJELERİNDE; 
1. Şirketin, kuruluş ile tadillerinin yayınlandığı ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (aslı veya noter onaylı sureti), 
2. İmza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti, gerekiyorsa yetkilendirilecek kişi/kişilere ait Yetki Belgesi ile İmza 

Beyannamesinin aslı ya da noter onaylı sureti, 
3. EK-3A formatında hazırlanmış 5 takım (CD’leri ile birlikte) fizibilite raporu, 
4. EK-3A fizibilite raporu kontrol ücretinin ödendiğine dair makbuz (aslı), 
5. Proje hizmet bedelinin ödendiğine dair makbuz (aslı), 
6. Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş EK-5A Taahhütname, 
7. Örneği DSİ internet sitesinde mevcut olan en az 3 yıl süreli Geçici Teminat Mektubu (başlangıç ve bitiş tarihi 

arasında en az üç yıl süre olacaktır), 
8. Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış, şirketin tebligata esas kanuni tebligat ve elektronik tebligat adreslerini 

bildirir dilekçe (ayrıca dilekçe içinde firma adres ve irtibat bilgileri (telefon, faks, e-mail, vb.) bulunacaktır)), 
9. Şirket vergi levhası/vergi kimlik bilgileri, 
10. Rapor temin bedelinin ödendiğine dair makbuzun aslı, 
11. Gerektiğinde projenin özelliğine göre istenecek diğer evraklar. 
 
2- TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJELERDE (TABLO–3) (15.10.2007 tarihi itibariyle yeni başvuru 
alınmamaktadır.) 
1. Şirketin, kuruluş ile tadillerinin yayınlandığı ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (aslı veya noter onaylı sureti), 
2. İmza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti, gerekiyorsa yetkilendirilecek kişi/kişilere ait Yetki Belgesi ile İmza 

Beyannamesinin aslı ya da noter onaylı sureti, 
3. EK-4 formatında hazırlanmış 5 takım (CD’leri ile birlikte) ön rapor, 
4. Ön rapor inceleme ücretinin ödendiğine dair makbuz (aslı), 
5. Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş taahhütname, 
6. Örneği DSİ internet sitesinde mevcut olan en az 3 yıl süreli (başlangıç ve bitiş tarihi arasında) Geçici Teminat 

Mektubu (Hazırlanan ön rapordaki projenin kurulu gücüne göre alınan), 
7. Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış, şirketin tebligata esas kanuni tebligat ve elektronik tebligat adreslerini 

bildirir dilekçe (ayrıca dilekçe içinde firma adres ve irtibat bilgileri (telefon, faks, e-mail, vb.) bulunacaktır)), 
8. Şirket vergi levhası/vergi kimlik bilgileri, 
9. Gerektiğinde projenin özelliğine göre istenecek diğer evraklar. 
 
Dilekçe ve yukarıda belirtilen belgelerle DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-ETLİK adresine başvurulacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen bedellerden; 
Proje Hizmet Bedeli ile Fizibilite/Ön Rapor kontrol ücreti ve rapor temin bedelleri; 
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nolu hesaba, firma ve HES ismi ile hangi işlem için yatırıldığı belirtilerek yatırılacaktır. 


