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Faliyet yasağına ilikin beyan

Dilekçe ile başvuru yapılacaktır. Başvuru dilekçesi ( Islak imzalı olacak ve dilekçede tesisin kurulacağı adres,

 ilişkilendirilecek tüketim tesisine ait abone / tesisat numarası ve bağlantı talep gücü beliritlecektir)

Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu, (Ek-4 formatı kullanılacaktır. Islak imzalı ve tam olarak doldurulacaktır)

Başvuru yapan gerçek kişi için:

a. Başvuru sahibine ait aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b. Vekalet olması halinde vekalet alan ve vereinin her ikisine ait aslıyla birlikte sunulacak nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı 

vekaletname ve imza beyannameleri

Başvuru yapan tüzel kişi için:

a. Tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve imzalama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı

suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,

b. Vekalet olması halinde vekalet alan ve vereinin her ikisine ait aslıyla birlikte sunulacak nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı 

vekaletname ve imza sirküleri.

 Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak:
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a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya 

kullanım hakkını gösterir belge

b. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için 

güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7 nci Maddesinin Altıncı Fıkrası Kapsamında 

           Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Tüketim tesisi ile ilgili olarak:

a. Mevcut tüketim tesisleri için üretim tesisi ile ilişkilendirilen aboneye (tekil kod) ait sözleşme gücünü belirtir şekilde abone 

tesisat numarasını gösteren belge (abone tesissat numarası başvuru sahibinin adına olması gerekmektedir)

b. Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı 

ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin aslı veya noter onaylu sureti
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Üretim tesisinin kurulacağı çatı koordinatları alınarak YEGM teknik değerlendirme formuna işlenmesi ve başvuru sahibi 

tarafından imzalanarak sunulması gerekmektedir. 

Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır

Gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belge istenebilecektir.

İrtibat Tel: 0850 314 95 78


