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Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 

 

1) Başvuru Dilekçesi  

(Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp 

imzalanır. Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her 

biri tarafından imzalanır. Dilekçe örneğinde parantez içinde yer alan seçeneklerden 

sadece birisi seçilir).  

 

2) Taahhütname  

         (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-2’deki örneğe uygun olarak, tüzel kişiyi temsil 

ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca imzalanır. Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir 

değişiklik yapılamaz. Taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında 

imzalanması durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının 

Taahhütnamede bulunması zorunludur). 

 

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri” nin aslı veya 

noter onaylı suretleri. 

 

4) Tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili 

Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik anasözleşmesinin ve 

tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin birer nüshası. 

 

5) Üretim Tesisine İlişkin: 

a) Bilgi Formu [5 nüsha(basılı) 3 adet CD – Ek-3] 

b) Yatırım Termin Programı (5 nüsha). 

(İnşaat öncesi dönem, inşaat dönemi ve toplam süre olmak üzere; Lisans alma 

tarihinden tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde 

hazırlanır). 

c) Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (5 nüsha). 

 (Güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe 

koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir.) 

d) Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (3 nüsha).  

(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral 

pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları 

çizilerek gösterilecektir). 

e) ÇED Yönetmeliği Ek 5‟de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığının 

beyan edilmesi, 

f) Yerleşim yerinin mevcut imar durumu ve imar tadilatı yapılıp yapılamayacağı 

hususunda mevzuat engelinin bulunup bulunmadığının beyanı ve tadil yapılmasının 

nasıl mümkün olabileceğinin açıklaması, 

 

6) “Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı 

Tebliği” Ek-3„te yer alan “Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu” ile Ek-4‟te yer 

alan “Güneş Ölçüm Sonuç Raporu”nu, 

 

7) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda;lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının 

tamamına lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sahip olması halinde, buna ilişkin 

belgelerin aslı veya noter onaylı birer sureti,  
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8) Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının; 

 Mutlak tarım arazilerini, 

 Özel ürün arazilerini, 

 Dikili tarım arazilerini, 

 Sulu tarım arazilerini, 

 Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları, 

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu 

Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti. 

 

9) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) 

doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin anasözleşmelerinin, tüm tadiller 

işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş birer nüshası veya ilgili 

tüzel kişilerin anasözleşmelerinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi‟nin birer nüshası. 

 

10) Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran 

ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler. 

(Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını 

ortaya koyan bir şema hazırlanır. Lisans alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi 

bir değişiklik olması durumunda, ortaklık yapısını ve pay oranlarını ortaya koyan bilgi 

ve belgelerle birlikte bu şemanın güncellenerek Kuruma sunulması gerekir. Halka açık 

şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı 

pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı 

belirtilir). 

 

11) Tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel 

kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar, pay oran 

ve tutarları ile varsa imtiyazlı paylar da belirtilmek suretiyle ortaklık yapısını ortaya 

koyan bilgi ve/veya belgeler. 

 

12) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde) 

doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişiler ile yönetim kurulu üyesi, genel 

müdür, genel müdür yardımcısı ve denetçilere ait, son altı ay içinde alınmış, adli sicil 

belgeleri ile isim, unvan ve adres bilgileri, 

 

13) Tüzel kişinin ve tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde yüzde beş ve 

üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin mali 

durumunu gösteren belgeler.  

(Bu kapsamda  istenen belgeler: 

 İlgili tüzel kişiler için; bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairelerince 

tasdiklenmiş, son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları ile, varsa lisans başvurusunun 

yapıldığı yıla ait üçer aylık bilanço ve gelir tablolarının aslı veya noter onaylı 

suretleri (Lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde, kuruluş 

bilançosu), 

 İlgili gerçek kişiler için;  vergi dairelerince tasdiklenmiş son 3 yıla ait gelir vergisi 

beyannameleri, tapu kayıtları, banka ve aracı kurum hesap bilgileri, 

biçiminde verilebilir). 

 

14) Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yapılan Başvurular İçin Banka Teminat Mektubu  
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AÇIKLAMALAR: 

 

1) Kuruma yapılacak lisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, “Lisans 

Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak 

dosyalanır.  

 

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile  noter onaylı 

belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi 

üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, 

imzalanmış şekilde sunulur. 

 

3) Lisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak 

düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans 

başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen (tüzel kişi ve 

ortaklarına ait bire bir aynı olan) bilgi ve belgelerden aslı veya noter tasdikli suretleri 

lisans başvuru dosyalarından birine konulabilir.(Bu halde; belgelerin asıl veya onaylı 

suretinin konulduğu başvuruya ait yazılı bilgi verilir) Diğer lisans başvuru dosyaları; bu 

belgelerin aslına uygunluğu lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, 

tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, 

imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin, 

daha önce Kuruma verilmiş bir lisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi gerekli 

belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz. 
 

4) Bilgi formu, santral sahası köşe koordinatları, şirket ortaklık yapısı ve şirket iletişim 

bilgileri excell formatında hazırlanarak CD (3 adet) ortamında sunulacaktır. 
 

5) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin 

yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya 

Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi 

Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun 

biçimde düzenlenir ve başvuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli 

tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri de talep edilebilir. 

  

6) İhtiyaç duyulması halinde; burada belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge 

istenebilir.  

 

7) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında Kuruma sunulacak 

banka teminat mektubu, içeriğinde hiçbir surette değişiklik yapılamaksızın sadece ilgili 

bölümler doldurulacaktır. 

 


