
YÖNETMELİK UYGULAMA ŞEMASI

DSİ ve/veya EİE Tarafından Geliştirilen Fizibilite ve/veya Kesin Projesi Hazır Olan

Projeler

DSİ'ce İnternet İlan (Projelerin Listesi)

 

 Projey e ait ilk müracaat DSİ'ce İnternet say fasında y ay ınlanır

* DSİ v e/v ey a EİE'y e ödenmesi gereken hizmet bedelleri (Ek 2)

* Taahütname (Ek 5)

* Geçici teminat mektubu

* Ek-3A formatında fizibilite raporu

 

30 gün.

* 30 gün boy unca proje diğer müracaatlarada açık tutulur.

* 30 gün sonunda kesinleşen müracaatlar ay rıca İnternette y ay ınlanır.

Birden fazla müracaat v arsa 1 Şirket başv uru ise.

        

* Fizibilitesi uy gun bulunan şirketlere belirtilen gün v e saatte

Hidroelektrik Kay nak Katkı Pay ı Teklif Verme Toplantısına katılmaları

için dav et y azısı gönderilir. Teklif v erme Toplantısı sonucunda en

y üksek v eren şirketten Ek.3 formatında fizibilite raporu hazırlanması

istenir (90 gün).

* Ek 3'teki formata uy gun fizibilite raporu tadil edilecekse müracaatların

tamamlanmasını müteakip 30 gün içinde müracaat sahinine bildirilir

(DSİ'ce)

 
* 90 günü geçmey ecek bir tarih için fizibilite raporu teslim tarihi v erilir

 

* DSİ Projesi 5 nüsha. EİE Projesi 8 nüsha.     (Rapor y azılı v e CD

ortamında - Haritalar say ısal olarak CD ortamında)

*
DSİ Projesi 5 nüsha. EİE Projesi 8 nüsha. (Rapor y azılı v e CD

ortamında - Haritalar say ısal olarak CD ortamında)

        

 

İnceleme

90 Gün DSİ'ce                                    (EİE projesi

EİE'ce)

 

     

Evet Hayır

 * Gerekçe  



 * Gerekçe  

 * Yazılı  

 * Eş zamanlı bildirilir

 

  2.Sayfa

*
DSİ'ce Şirkete Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalay abilmey e hak kazandığı y azılı olarak bildirilir. Yazının kopy ası EPDK'y a

gönderilir.

* Bu şirketler 15 iş günü içinde EPDK'y a başv urur (Bu süre içinde başv urmay an şirketler hakkını kay beder).

*
EPDK tarafından uy gun bulunan şirket DSİ'y e bildirilir. Herhangi bir şirket uy gun bulunmaz ise DSİ'y e EPDK tarafından

bildirilir.

* Şirket, EPDK tarafından y apılan bildirim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde DSİ'y e müracaat eder.

* Fizibilite raporunda eksik y ok ise 30 gün içerisinde SKHA noter huzurunda imzalanır. (DSİ - Şirket)

*
Fizibilite raporunda eksik v ar ise müracaat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini gidererek DSİ'y e tadil edilmiş

fizibilite raporunu teslim eder.

*
DSİ uy gun görürse teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde SKHA noter huzurunda imzalanır. (DSİ - Şirket)

 

 

SKHA' nın bir örneği EPDK' y a gönderilir.                                                               

(ÇED/ÇED Ön Araştırma sonucunun DSİ' y e bildirilmesi gerektiği hatırlatılmalıdır.)
 

 

ÇED' te Muaf mı?

 

     

Evet Hayır

  

   

     SKHA imzalanmasını müteakip 15 iş günü içerisinde proje hizmet

bedelinin bakiy esinin (%99) tamamı bir defada v ey a ilk taksidini (en fazla

3 y ılda 3 eşit taksit TEFE kullanılacak) şirket ödey ecektir.

     SKHA imzalandıktan v e Proje için ÇED olumlu / ÇED gerekli değildir kararı alındıktan

15 iş günü içerisinde proje hizmet bedelinin bakiy esinin (%99) tamamı bir defada v ey a

ilk taksidini (en fazla 3 y ılda 3 eşit taksit TEFE kullanılacak) şirket ödey ecektir

   

     İşletme Bakım Dairesine y azı      İşletme Bakım Dairesine y azı

* Hav za, Hidrolojik, Gözlem, Değerlendirme v e Kontrol hizmet bedelleri. * Hav za, Hidrolojik, Gözlem, Değerlendirme v e Kontrol hizmet bedelleri.

-
Ön rapor v e fizibilite hazırlanması ile müracaat v e fizibilite değerlendirilmesine ilişkin bütün süreler projelerin özelliğine göre DSİ tarafından en fazla bir katı artırılabilir. Bu durum

şirketlere eş zamanlı v e y azılı olarak bildirilir.

- Firmaların planlama raporları hazırlama süreleri 2 ay .

- 6 ay  sürey i 3 ay a indirmek mümkün.




