RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
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Başvuru Dilekçesi (Islak İmzalı olacaktır)
Lisanssız üretim bağlantı Başvuru Formu EK-1- (Islak İmzalı ve tam olarak doldurulmuş olacaktır)
Başvuru yapan gerçek kişi için;
*Başvuru Sahibinin İmza beyanı (Aslı veya Aslı beyan edilmek şartı ile fotokopisi)
*Vekâlet varsa vekalet verenin imza beyanı (Aslı veya Aslı beyan edilmek şartı ile fotokopisi)
*Vekâletname (Aslı veya Aslı beyan edilmek şartı ile fotokopisi)
Başvuru yapan tüzel kişi için;
*Tüzel kişiyi temsil ve imzama yetkili şahıs/şahışların 'Yetki Belgeleri'
*Vergi levhası
*Ticari sicil gazetesi
Üretim tesisinin kurulacağı yere ait;
*Tapu
*Tapu başvuru sahibine ait değil ise tapu ile birlikte asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,
(Üretim tesisin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenilmesi halinde , kullanım hakkının edinildiğine
dair belge)
Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Elektrik Tek Hat Şeması (Elektrik Mühendisi Kaşe + Islak İmzalı)
Başvuru ücretinin İlgili Şebeke işletmecisinin hesabuna yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
Bağlantı Başvuru Ücreti Dekontu (250 kW ve altı için 0 TL, 250 kW üstü 596,48 TL+ KDV)
Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
TOKAT BAŞVURULARI İÇİN IBAN NO: TR88 0001 0007 4236 9173 4355 79
YOZGAT BAŞVURULARI İÇİN IBAN NO: TR61 0001 0007 4236 9173 4355 80
SİVAS BAŞVURULARI İÇİN IBAN NO: TR34 0001 0007 4236 9173 4355 81
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onikinci fıkrası kapsamındaki şartı sağlayan abone numarası veya numaraları

?

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Başvuru sahibi
imzalı ve/veya kaşeli çıktısı ile CD içerisinde Excel formatında ve Aplikasyon Krokisinde bulunan koordinatların ardışık sıralı olarak sıralanarak hazırlanmış
olan Teknik Değerlendirme Formu)

?

Koordinatlı aplikasyon krokisi,

?

Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı
halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,

?

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamındaki sunulacak beyan (Beyan taslağı http://cedas.com.tr sitesinde mevcuttur.)

?

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamındaki sunulacak beyan (Beyan taslağı http://cedas.com.tr sitesinde
mevcuttur.)

?

Bir adet CD içerisine; Teknik değerlendirme formunun imzalısının taranmışı ve excel formatındaki hali, aplikasyon krokisinin taranmışı ve
tapunun taranmışı atılacaktır.
Not: Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokobisinin
sunulması halinde; fotokobi niüshaya, yetkili kişi tarafında ''Aslı Görülmüştür'' kaydı düşülecektir.

