Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:
 Dilekçe ile başvurulacaktır.(Dilekçede tesisin kurulacağı adres, ilişkilendirilecek tüketim tesisine ait
abone/tesisat numarası, kurulmak istenen tesisin türü ve bağlantı talep gücü belirtilecektir.)
 EK-1 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu.(Islak imzalı olacaktır.)
 Başvuru yapan gerçek kişi için;
- Başvuru sahibinin kimlik sureti
- Başvuru sahibinin imza beyanı
- Vekalet varsa vekalet verenin kimlik sureti ve imza beyanı
 Başvuru yapan tüzel kişi için;
- Ticaret Sicil Gazetesi kayıt sureti,
- Vergi levhası sureti,
- Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri,
- Vekalet halinde vekalet alan ve verenin her ikisinin kimlik sureti ile imza beyanı veya sirküler
 Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Arazi kiralanmış ise
tapuya ilave olarak kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge (Mülkiyete İlişkin Belge)
 Kira sözleşmesi varsa, tarafların imza beyanı veya sirküleri (Noter tasdikli).
 Kiralanan arazi hisseli ise tüm hissedarların kira sözleşmesini kabul etmesi gerektiğinden ekinde
tarafların noter onaylı imza beyanı veya imza sirküleri (Ya da tüm hissedarlardan alınmış noter onaylı
muvafakatname)
 Hissedarlardan biri tesis kuracaksa diğer hissedarlardan noter onaylı muvafakatname.
 Tüketim tesisine ait abone belgesi ve aboneliğin alındığı tarihten itibaren tüketimi gösterir belge.
 Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren (Dağıtım şebekesine bağlantı noktasından itibaren ölçü
devresini, kurulacak tesis elemanlarının teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde gösteren) Tek Hat Şeması.
 Başvuru ücretinin AYDEM hesabına (Başvuru yapılan İl Müdürlüğü) yatırıldığına dair makbuz. (2015
yılı için 50 kW’a kadar olan üretim tesisleri için (50 kW dahil) 50 TL+KDV=59 TL; 50 kW üzeri tesisler
için 320 TL+KDV=377,6 TL)
 Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün
arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl
veya İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
 Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulacağı arazi belediye imar alanı içerisinde arsa
vasfında ise belediyeden alınmış meclis kararı veya gerekli izin.
 Çatı uygulaması yapılacak güneş enerjisine dayalı başvurular için yapı ruhsatı.
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge (Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünden alınacak)
 Teknik Değerlendirme Formu (Başvuru sahibi imzalı ve/veya kaşeli çıktısı ile excel formatında CD
kaydı)
 Panellerin yerleşimine göre kaplayacakları alanın koordinatlı aplikasyon krokisi (Birincil olarak tapu
kadastrodan, buradan temin edilememesi durumunda piyasadaki lisanslı harita kadastro mühendislik
bürolarınca onaylanmış UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında)
 Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge.
 Jeotermal ve Hidrolik için YEK kullanım hakkı belgesi.
* Gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belge istenebilecektir.

