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Konu
,
,

SIBMOG/AG Dağıtım Cüç Transformatörleri Teknik Şartname
Değişikliği Hakkında
:
:

T.M.M.O.B. ELEKTRiK MÜHENDiSLERi oDAsl izMiR
ŞUBESİ
K^ZIM DiRiK MAH. ÜNiVERSiTE CAD. ]74ll SoK. No:I
BORNOVA/IZMiR
Türkiye

l964l sayılı yazımız
b)Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin 26.03.20l9 tarihli yazısı.
c)TEDAŞ Genel Müdürlüğünün l2.12.20l8 tarih ve E.98286 sayılı yazısı

İlgi: a)l5.03-20l9 tarih ve

ilgi a; yazımız ile TEDAŞ tarafından 01.04.20l8 tarihinden geçerli olnıak üzere OG/AG
Giıç Traİısformatörleri şartnamesinde değişiklik yaplldığı belirtilerek durumun SMM faaliyetlerini
üyeleıinize bildirilmesi istenilmiştir.

Dağltım
yürüten

iıgi b; yazınız ile TEDAŞ Genel

_
.

Müdürlüğünün ilgi c) yazısında belirttiği önceki şartnameye göre trafo
kullanılabileceği yönündeki şartların göz önünde tutularak uygulamanın yeniden değerlendirilmesi
istenilmektedir.

Konu Şirketimizce incelenmiş olup uygulamanın aşağıda belirtildiği gibi yapılması yönünde değişikliğe

gidilmiştir.;

.
.

o

01.0l .2020 tarihi itibariyle bağlantı görüşlerinde belirlilen trafo tiplerine uygun trafo kullanılması
istenilecek ve bağlanıı görüşünde yeni şartname yer alan işlerde yeni şartname kapsamtnda olmayan
trafoların kabuI işlemleri yapılmayacaktır.
Şartnamede belirtilen zorunlu kullanım başlangıç tarihinden önce (01.04.20l8). bir önceki tekıik
şartnameye göre temin edilmiş olan Transformatörlerin , 01.0,1.20l8 öncesinde satın alındrğının
faturayla belgelenmesi (Faturada trafonun seri numarasının bulunması gereklidir)durumunda bu
trafoların 20l9 yılı sonuna kadar geçici kabuIleri yapılabilecektir.

Daha önce bir tesiste kullanılmış olup. değişik nedenlerle yer değişimi yapılarak farklı bir yerde
kullanımı söz konusu olan Transformalörleıin. önceki kullanım yerine ait nıenşe belgelendirilmesi
(Önceki kullanltdığl iesise ait Geçici Kabu| belgesi) yapılması halinde bu trafbların geçici kabulü
yapllacaktlr.

SMM

faaliyetlerini yürüten üyelerinizin şikayetlerini, yanlış malzeme tedariğini

mağduriyetlerinin engelIenmesi için konu ile ilgili bilgilendiriImeleri uygun oIacaktır.

ve

oluşabilecek

Saygılarımızla.
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Sistem işletme ve Bakım Müdürü

DAG]TIM:
Gereği:

T.M.M.o.B. ELEKTRiK MÜHENDiSLERi oDASI
iZMiR ŞUBESi

Bilgi:

ELEKTRiK MÜHENDiSLERi ODASI DENiZLi
ŞUBESİ
Yatırını Planlama ve Proje Müdür|üğü
Yapım İşleri Müdürlüğü
Tüketici HiZmetleri Müdürlüğü
Aydın Bölge Sistem İşletme Bakım Yöneticiliği
Deniz|i Bölge Sistem işletme Bakım Yöneticiliği
Muğla Bölge Sisıem işletme Baklm Yöneticiliği
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