
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 

 
 
Bağlantı başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi 
 
MADDE 7 – (1) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa dayalı olarak elektrik 

üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, başvurularını üretim tesisini kuracakları ilin 
İl Özel İdaresine yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir; 

a) Yönetmelik Ek-2’de yer alan Başvuru Dilekçesi, 
b) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu, 
c) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da 

kiralama belgesi; 
1) Tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte ilgili İl Özel İdaresi yetkilisine ibrazı 

halinde idare yetkilisi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul 
edebilir. Bu durumda fotokopi nüshanın, idare yetkilisince “Aslı İdarece Görülmüştür” 
kaydını düşerek, adını soyadını açıkça yazması ve imzalaması gerekir. 

2) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine 
kurulmak istenmesi halinde, bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine 
dair belgenin sunulması gerekir. 

3) Köy halkının içme suyu şebekesi üzerinde kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili köy 
muhtarlığı veya içme suyu birliği tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir. Tarımsal sulama 
şebekesi üzerine kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili tarımsal sulama birliği veya 
kooperatifi tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir. 

4) Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine tahsis edilen su kaynakları üzerinde kurulacak 
üretim tesisleri için ilgili başvuru sahibi kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının görüşü başvuru ekinde sunulur. 

5) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin 
sözleşme ekinde bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira 
sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir. 

6) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisi 
için arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilememişse 
ve söz konusu arazi yukarıdaki hükümlere uygun biçimde bir başkasına da tahsis 
edilmemişse, tesis sahasını/mahallini tahsise yetkili Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel 
Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi gibi ilgili kurumdan alınacak, 
arazinin bir başkasına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir 
resmi yazı, başvuru aşamasında yeterli kabul edilir. 

ç) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması, 
d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz 

veya dekont, 
e) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde 
yer alan belgeler. 

(2) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı tesisler dışındaki tesislerde 
elektrik enerjisi üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler başvurularını, üretim tesisini 
kuracakları bölgedeki İlgili Şebeke İşletmecisine yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen 
belgeler istenir; 

a) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu, 
b) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da 

kiralama belgesi, 
1) Tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte İlgili Şebeke İşletmecisi yetkilisine 

ibrazı halinde yetkili kişi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı 
kabul eder. Bu durumda fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Şirketçe Görülmüştür” 
kaydı düşülerek, adının soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir. 



2) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine 
kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine 
dair belgenin sunulması gerekir. 

3) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim 
tesisinin jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuatına göre arama 
ruhsatının sunulması gerekir. 

4) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim 
tesisinin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis 
mahallinin/sahasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır. 

5) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde 
tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi 
kaydıyla kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir. 

c) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması, 
ç) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge, 
d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz 

veya dekont, 
e) 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 Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak 
belgenin aslı veya noter onaylı sureti. 

(3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edilmesiyle ilgili olarak; 
a) Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı 

dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez. 
b) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte 

olan jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme 
ruhsatı, henüz işletilme aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı 
sunulur. 

c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim 
tesisinin hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde bu aşamada ilgili kuruma 
yapılmış başvurunun belgelendirilmesi yeterlidir. Bu çerçevede başvurular Orman Genel 
Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresine veya 
ilgili kuruluşlara yapılır. 

(4) Bağlantı başvurularında, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek 
tüketim tesisinin abone numarasına yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması 
halinde 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 ya da inşaat 
ruhsatının alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması zorunludur. 

(5) Bağlantı başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008 tarihli 
ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
kapsamında alınması  öngörülen belgenin sunulması zorunludur. 

(6) Güneş enerjisine dayalı başvurular ile ilgili olarak, Yönetmelik ve bu Tebliğ 
kapsamında üretim tesisi kurulmasına ilişkin başvurularda, kurulması talep edilen üretim 
tesisi için öngörülen tesis sahasının kurulu güce göre yeterliliğinin, genel kabul görmüş teknik 
kriterlerden belirgin şekilde farklı olması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi, başvuru sahibinden 
tesis sahasının yeterliliğinin belgelenmesini talep edebilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
 
 
 

Ek-1 
 

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU 
Başvuru Sahibinin Bilgileri 

Adı-Soyadı/Ünvanı  
Adresi  
Telefonu  
Faks Numarası  
E-Posta Adresi  
T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası  
Banka Hesap Numarası  

Üretim Tesisinin Bilgileri 
Adresi  
Coğrafi Koordinatları(UTM 6-
ED50) 

 

Kurulu Gücü  
Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih  
Sistem Kullanımına Başlaması 
İçin Öngörülen Tarih 

 

Türü / Kullanılan Kaynak  
Bağlantı Şekli   AG Tek Faz   AG Üç Faz   YG 
Bağlantı Transformatörü Bilgileri  
Diğer Bilgiler 

Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. 
Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere 
uygun olarak tesis etmeyi, tesis aşamasında, İlgili Şebeke İşletmecisinden gerekli izinleri 
almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen 
bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde başvurumun her aşamada İlgili Şebeke 
İşletmecisi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim. 

Adı-Soyadı/Ünvanı İmza Tarih 
 



Ek-2 
 

BAŞVURU DİLEKÇESİ 
 

T.C. 
… İL ÖZEL İDARESİ BAŞKANLIĞINA (*) 

 
 
…………………….. (adresinde) 6446 sayılı Kanun ve 5346 sayılı Kanunun ilgili 

hükümleri ve ilgili mevzuatı kapsamında lisanssız elektrik üretimi yapmak amacıyla hidrolik 
kayağa dayalı üretim tesisi kurmak için Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi almak amacıyla 
başvuru yapmaktayım/yapmaktayız. 
 

Başvurumun/başvurumuzun kabulünü ve tarafımıza Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi 
verilmesi hususunu tensiplerinize arz ederiz. 
 
 
 

 Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı 
 İmza 
 (varsa) Kaşe 
 Tarih 

 
 
 
Tüzel kişinin ticaret unvanı: 
Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il: 
Tüzel kişinin ticaret sicil nosu: 
Gerçek kişinin T.C. kimlik nosu: 
Gerçek/Tüzel kişinin vergi kimlik nosu: 
Gerçek/Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi: 
Telefon: 
Faks: 
Gerçek/Tüzel kişiye ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) İşbu izin belgesi, İl Özel İdaresi bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığınca düzenlenir. 


