
Lisanssız elektrik üretim tesisleri bağlantı görüşü başvurularında sunulması gerekli bilgi ve belgeler. 

1. Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, 

2. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir 

belge, 

3. Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge, 

4. Güneş enerjisine dayalı tesisler için teknik değerlendirme formu, 

5. Güneş enerjisine dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11kW altında olan güneş enerjisine 

dayalı tesisler haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisi, 

6. Biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı 

üretim tesisleri hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde 

edildiğine dair belge, 

7. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin(OSB nin) hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 

dekont, 

8. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması, 

9. 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, 

10. 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. 

11. 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 belge. 

               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. 

Ek : 

 Başvuru formu 

 Güneş başvuruları için teknik değerlendirme formu 


