EK-4
LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
LİSTESİ
1) Lisans Başvuru Dilekçesi (Ek-4.1):
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sistem tarafından otomatik olarak
oluşturulur, başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak
tamamlanır.
3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak yapılacak başvurularda Ek-4.1’de
yer verilen dilekçe doldurularak imzalanmak suretiyle tamamlanır.
2) Yetki Belgesi:
Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs ya da şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya
noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda yetki belgesi “Önlisans ve Lisans
İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”da belirlendiği şekilde yetkili
tanımlanması amacıyla Kuruma yazılı olarak sunulur. Yetki belgesi, usul ve esaslarda
belirlenen asgari unsurları içerir. Kurum nezdinde yetkili tanımlanması daha önce yapılmış ise
tekrar sunulmasına gerek yoktur.
3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak yapılacak başvurularda başvuru
ekinde sunulur.
3) Esas Sözleşme:
Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilmiş olan tüm tadiller
işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik
kaşesi altında, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış bir nüshası
(Esas sözleşme kapsamında;
a) Tüm lisans başvurularında;
- Başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına
göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve
ilgili şirket tarafından borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı
pay senedi çıkarılamayacağına ilişkin hükme,
- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde öngörülen pay devirleri ile birleşme ve
bölünmeye ilişkin mevcut hükümlere,
- Lisans sahibi tüzel kişinin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve
bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet
yürüten tüzel kişiler için yukarıda belirtilenlere ek olarak, esas sözleşmede yer alan şirket
amaç ve konusuna ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Kurum onayı
alınacağına ilişkin hükme,
esas sözleşmede yer verilmesi ve bunlarla çelişik hükümlere yer verilmemesi zorunludur.
b) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten tüzel kişiler için (a)’da belirtilenlere ek
olarak, esas sözleşmede yer alan şirket amaç ve konusuna ilişkin hükümlerin, elektrik
piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun hale getirilmiş olması ile bu hükümlere ilişkin
esas sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün alınacağına ilişkin hükme,
esas sözleşmede yer verilmesi zorunludur.
c) Esas sözleşmede yapılan ve Türkiye Ticaret Siciline tescil edilen tadillere ilişkin
nüshalar, ayrıca sunulmayacak olup, esas sözleşme metnine işlenmiş olarak sunulması
gerekmektedir.

ç) Üretim lisansı başvurusu yapan tüzel kişilerin esas sözleşmelerinde dağıtım faaliyeti
yürütmelerine ya da dağıtım faaliyeti yürüten tüzel kişiler ile iştirak ilişkisi
kurabileceğine ilişkin hükümlere yer verilemez.)
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sisteme pdf formatında yüklenir. 3
üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak yapılacak başvurularda başvuru
ekinde sunulur.
4) Ortaklık yapısı belgeleri:
Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve
tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.
(Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay tutarları
ve oranları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler sunulur. Bu kapsamda
tüzel kişinin, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya
koyan bir şema hazırlanır. Bu şemada yer verilen ortakların pay oranları virgülden sonra en
fazla üç hale olacak şekilde düzenlenerek; gerçek kişi ortakların yanına Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Numaraları, tüzel kişi ortakların yanına Ticaret Sicil Numaraları yazılır. Yabancı
gerçek kişi ortakların yanına pasaport numaraları, tüzel kişi ortakların yanına; şirketler için
bağlı oldukları ticaret/sanayi odası numaraları, diğer tüzel kişilerde ilgili ülke mevzuatında
tüzel kişiyi tanımlayan sicil numarası yazılır. Tüzel kişinin ortaklık yapısında dolaylı pay
sahipliğinin de ayrıca hesaplanması ve yapılan hesaplama sonucunda; ortaklık yapısında
yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde % 5 ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay
sahibi olan ortakların pay oranlarının yüzde (%) olarak gösterilmesi gerekir. Lisans
alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği
gösteren bilgi ve belgeler ile sunulan şemanın güncellenerek Kuruma sunulması gerekir.
Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri
(anne, baba, çocuk, kardeş, eş) belirtilir. Yönetmelik kapsamında belirtilenler, dolaylı pay
sahipliği oranlarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınır.
Yönetmeliğin 51 inci maddesi çerçevesinde, başvuruda bulunan tüzel kişinin lisansına derç
edilecek olan dolaylı pay sahipliği oranının tespitinde, yukarıda belirtilen şema çerçevesinde
yapılan hesaplamalar kapsamında, ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır.)
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda ortaklık yapısını ortaya koyan şema
sisteme excel formatında yüklenir. Son ortaklık yapısını gösteren bilgi ve belgeler
kapsamında anonim şirketler için pay defterinin ilgili sayfalarının veya Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi suretinin, limited şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya ilgili Sicil
Müdürlüğünden alınmış tescil belgesinin pdf ortamında sisteme yüklenmesi gerekir. 3 üncü
maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak yapılacak başvurularda ortaklık yapısını
ortaya koyan şema excel formatında CD içerisinde, belgeler yazılı biçimde başvuru ekinde
sunulur.
5) Kontrol Beyanı/Belgesi (Ek-4.2):
(Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin doğrudan ya da dolaylı çoğunluk payına sahip
olmaktan kaynaklı kontrol durumu hariç, Yönetmelikte yer alan “kontrol” tanımı
çerçevesinde bir ilişkinin olup olmadığına ilişkin beyan ile “kontrol” tanımı kapsamında bir
ilişkinin varlığı halinde bu ilişkiyi gösteren belgeler.)
Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki
uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir tüzel
kişinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir
kullanma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde
belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları ifade eder
(Yönetmelik m.4/1.ü)).

Söz konusu beyan, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda kontrol
ilişkisine ait alanların işaretlenmesi sonucunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.
Kontrol tanımı kapsamında bir ilişkinin “var” olduğunun seçilmesi halinde söz konusu ilişkiyi
gösteren belgelerin EPDK Başvuru Sistemi doküman yükleme sayfasından sisteme
yüklenmesi gerekmektedir. 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak
yapılacak başvurularda Ek-4.2 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.
6) Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler:
(Bu kapsamda; Şirket sermayesinin asgari;
a) Dağıtım lisansı ile piyasa işletim lisansı ve görevli tedarik şirketlerinin tedarik
lisansı başvurularında Kurul tarafından belirlenen oran ve/veya tutarda,
b) Tedarik lisansı başvuruları açısından, iki milyon TL tutarında,
c) Üretim lisansı başvuruları açısından, Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı
fıkrası hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, üretim tesisi için Kurum
tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmisine, nükleer enerjiye
veya yerli madenlere dayalı veya YEKA kapsamında üretim tesisi kurulması için
yapılan üretim lisansı başvuruları açısından yüzde beşine eşit,
olması gerekmektedir.)
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvurularda, ana kaynak ve yardımcı
kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte değerlendirilir.
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda ilgili alan doldurulur ve belgesi
sisteme pdf formatında yüklenir. 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak
yapılacak başvurularda başvuru ekinde sunulur.
7) Lisans Alma Bedeli:
Lisans başvurusunda bulunulan yıl itibariyle geçerli lisans alma bedelinin Kurum hesabına
yatırıldığına ilişkin belge. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvurularda,
ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte
değerlendirilir. (Yerli madenler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı veya ana ve
yardımcı kaynağı bu kapsamda olan birden çok kaynaklı üretim tesisi kurmak üzere lisans
almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler lisans alma bedelinin yüzde onunu yatırır. Ancak,
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilecek lisanslar bakımından lisans
alma bedelinin tamamının ödenmesi gerekir.)
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda ödeme yapıldığına ilişkin dekont
bilgilerinin ilgili alana girilmesi ve dekontun pdf formatında sisteme yüklenmesi
gerekmektedir. 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak yapılacak
başvurularda başvuru ekinde sunulur.
8) Termin programı:
(Üretim lisansına konu elektrik üretim tesisi projesinin özellikleri dikkate alınarak tesis
tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayacak biçimde Kurum tarafından belirlenen
şablona uygun şekilde hazırlanır. (Söz konusu termin programı formatına, Kurum internet
sayfasında “Elektrik Piyasası” bölümünün “Lisans İşlemleri” başlığı altında yer alan
“İlerleme Raporu Formatı” alt başlığı kısmından erişilebilmektedir. YEKA Yönetmeliği
kapsamındaki başvurularda EİGM tarafından kabul edilen iş programı sunulur.)
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvurularda, ana kaynak ve yardımcı
kaynağa dayalı üniteler için tek bir termin programı hazırlanır.
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sisteme excel formatında yüklenir.
3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak yapılacak başvurularda başvuru
ekinde sunulur.

9) Teminat Belgesi (Ek-4.3):
EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda Ek-4.3 örneğe uygun teminat
mektubu sisteme pdf formatında yüklenir. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine
ilişkin başvurularda, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak
üzerinden birlikte değerlendirilir ve Ek-4.3’te yer alan ilgili örneğe uygun teminat mektubu
sisteme pdf formatında yüklenir. Başvuru sonrasında beş iş günü içinde banka teminat
mektubunun aslı ve mektubun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ilişkin teyit
yazısının bir dilekçe ekinde Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenlenen teminat
mektubunun lehdarı ile kredisi kullandırılan tüzel kişinin farklı olması halinde, söz konusu
durumu belirtir banka yazısının da sunulması gerekmektedir. Teminatın nakit olarak
sunulması halinde Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun başvuru aşamasında sisteme
pdf formatında yüklenmesi gerekir. 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yazılı olarak
yapılacak başvurularda başvuru ekinde sunulur.
Ek-4.3.a’da yer alan teminat mektubunda (1) numaralı boşluğa üretim tesisinin enerji kaynağı
yazılacaktır. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana ve yardımcı kaynaklar
birlikte yazılır.
Ek-4.3.a’da yer alan teminat mektubunda (2) numaralı boşluğa üretim tesisinin MWm
cinsinden kurulu gücü yazılacaktır. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana ve
yardımcı kaynakların mekanik güçlerinin (MWm) toplamı yazılır.
10) Önlisans Döneminde Tamamlanması Gereken İş ve İşlem Belgeleri:
Üretim lisansı başvurularında, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen ve önlisans süresi
içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemlerin tamamlandığını tevsik eden bilgi ve
belgeler.
Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi
tüzel kişiler, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri, kaynak bazında
ayrı ayrı veya birlikte yerine getirilebilir.
(Bu kapsamda,
a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olması
halinde tapu belgesi, üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin
mülkiyetinde olmaması halinde ise ilgili sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde
edilmesi ile ilgili olarak, ilgisine göre;
• Özel mülkiyete konu taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri
gereğince Hazine adına tescillerinin sağlanması veya aynı Kanunun 27 nci maddesi
gereğince ilgili mahkemelerden bedelleri ödenerek acele el koyma kararlarının
alınmış olması ve bu bedellerin ödendiğine dair makbuzların sunulması,
• Rezervuar ve/veya regülatör göl alanında kalan özel mülkiyete konu taşınmazlarla
ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması,
• Orman kesin izinlerinin alınması,
• Maliye Hazinesi mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
taşınmazlarla ilgili olarak, irtifak hakkının tesis edilmiş olması veya kiralama
sözleşmesinin yapılmış olması ya da ön izin alınması,
• Rezervuar ve/veya regülatör göl alanında kalan Maliye Hazinesi mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların bedelsiz kullanımları için
Kurul Kararı alınmış olması,
• Mera vasıflı taşınmazların tahsis amacı değişikliklerinin yapılarak hazine adına tescili
ve irtifak hakkı tesisi/kiralama sözleşmesinin yapılmış olması,
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarla ilgili olarak; ilgili kamu kurum veya
kuruluşu tarafından devrine muvafakat verilen taşınmazın devir bedelinin önlisans

sahibi tüzel kişi tarafından ilgili kurum veya kuruluşun hesabına yatırıldığına dair
yazının ibraz edilmesi,
• Nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin
yapılması,
b) Üretim tesisine ilişkin nazım ve uygulama imar planlarının kesinleşmesi,
c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje ya da kat’i proje
onayının alınması (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 26 ncı maddesinde
belirtilen süreye kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da kabul
edilir. Bu kapsamdaki belge ilgili Kurum tarafından Kuruma sunulur.)
ç) Bağlantı anlaşması için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,
d) Rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Yönetmeliğine ve askeri atış alanları ile tatbikat bölgelerine ilişkin olumlu
görüşün alınması,
e) Rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması, (Bu
kapsamdaki belge ilgili Kurum tarafından Kuruma sunulur.)
f) Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, biyokütle veya yerli madenlere dayalı üretim lisansı
başvuruları için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan
kararın alınması,
g) Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin
sunulması,
ğ) Önlisansa konu üretim tesisi ile ilgili olarak;
1) Önlisans başvurusunda; yerli madenler ile jeotermal kaynakların kullanım
haklarına ilişkin olarak; enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni
hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş
olduğuna ilişkin belge, sunulmuş ise kaynak kullanım hakkına ilişkin
anlaşmanın,
2) Hidrolik kaynağa dayalı başvurular için DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı
Anlaşmasının, Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin
kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu
arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile
yapılan kiralama sözleşmesinin,
3) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için, yükümlü olmaları
halinde TEİAŞ ile imzalanmış RES veya GES Katkı Payı anlaşmasının,
4) Biyokütleye dayalı başvurular için; Önlisans başvurusunda kaynak temini
kapsamında kaynak sahiplerinin beyanları sunulmuş ise, başvuruya konu üretim
tesisinde kullanılacak kaynağın en az 3 (üç) yıl süreyle veya lisans süresiyle
uyumlu olarak, uzatma opsiyonunu da içerecek şekilde karşılanacağına ilişkin
belgeler ya da sözleşmeler. Kaynak temini kapsamında, kaynak temin edilecek
gerçek ve/veya tüzel kişinin ilgisine göre; sanayi kaynaklı atıklar için kapasite
raporunun, tarımsal kaynaklar için çitçi kayıt belgesinin ve hayvansal atıklar
için ise işletme belgesinin de sunulması gerekir.
h) YEKA kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için verilen önlisanslar
bakımından, 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde belirlenen şartların sağlandığına
dair EİGM tarafından tanzim edilecek, üretim lisansı almasına dair uygunluk yazısı
olması, (Bu kapsamdaki belge ilgili Kurum tarafından Kuruma sunulur.)
ı) YEKA kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisleri için verilen önlisanslar
bakımından, kurulacak elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam için 9/10/2016
tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak
Alanları Yönetmeliğinde belirlenen şartların sağlandığına dair Bakanlık ya da

yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca düzenlenecek belge olması, (Bu kapsamdaki belge
ilgili Kurum tarafından Kuruma sunulur.)
Üretim lisansı başvurularında (c), (e), (h) ve (ı) maddesinde yer alan belgeler ilgili Kurum
tarafından sunulur. Bunların dışında kalan belgeler EPDK Başvuru Sistemi üzerinden
yapılacak başvurularda sisteme pdf formatında yüklenecektir. 3 üncü maddenin ikinci fıkrası
çerçevesinde yazılı olarak yapılacak başvurularda ise başvuru ekinde sunulur.
11) Yasaklı Olmama Beyanı (Anonim Şirketler için Ek-4.4.a, Limited Şirketler için Ek4.4.b):
Söz konusu beyan, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda ilgili alanın
seçilmesi suretiyle otomatik olarak oluşturulur. 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde
yazılı olarak yapılacak başvurularda Ek-4.4 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru
ekinde sunulur.
(EPDK başvuru sistemi beyanlar sayfasında yer alan yasaklı olmama beyanında Yönetim
Kurulu Başkanı/Üyeleri ve Müdürlere ait isim ve T.C. kimlik numaralarına ilişkin bilgilerin
girilmesi gerekmektedir.)
AÇIKLAMALAR:
1) Üretim lisansı başvuruları haricindeki lisans başvurularında listenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 11
inci maddelerinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur.
2) Kamu tüzel kişileri lisans başvurularında; kamu tüzel kişisi olduklarını gösterir belgeleri
sunmaları kaydıyla, listenin 3, 6 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen belgeleri sunmazlar.
3) Geçici kabulü yapılmış üretim tesisine ilişkin üretim lisansı başvurularında teminat belgesi
sunulmaz.
4) Liste, anonim şirket esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, “esas sözleşme” ibaresinin
limited şirketler için “sözleşme” olarak anlaşılması gerekmektedir.
5) Lisans alma bedelleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla belirlenerek Resmi
Gazete’de ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet sayfasında da
ulaşılabilir. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi başvurularında her iki kaynağında yerli
ya da yenilenebilir olmaması durumunda, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri
toplanarak ana kaynak üzerinden hesaplanan bedelin tamamı ödenir.
6) Asgari sermaye hesabı yapılırken Yönetmelikte öngörülen mevcut hüküm ile kaynak
bazında birim yatırım tutarlarını belirleyen ve Kurum internet sayfasında yayımlanan tablo
esas alınmalıdır.
7) Teminat tutarının nasıl hesaplanacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla
belirlenerek ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet sayfasında
da ulaşılabilir.
8) 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.

9) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında Ek-4.3’e uygun olarak
Kuruma sunulacak banka teminat mektubu, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan
sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle sunulması gerekmektedir.
10) EÜAŞ bünyesindeki üretim tesislerinden özelleştirme kapsamına alınmış olanlardan
yapılan ihale neticesinde unvanı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruma bildirilen
tüzel kişiler tarafından yapılacak üretim lisansı başvuruları için; Lisans başvurusunda
sunulması gereken bilgi ve belgeler listesindeki (1), (2), (3), (4), (5) (7) ve (11) nci
maddelerde istenen bilgi ve belgelerin, sunulması zorunludur.
11) Birleşme veya bölünme onayı ile tesis satış-devir onayı sonrası lisans başvurularında
listenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 numaralarında belirtilen belgelerin sunulması zorunludur. Ayrıca,
işleminin gerçekleştiğini gösterir belgeler (söz konusu işlemin gerçekleştiğine ilişkin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi) ile bu kapsamdaki;
a) Üretim lisansı başvurularında, üretim tesisine ilişkin daha önce alınmış olan ÇED
Belgesinin yeni lisans verilecek tüzel kişi adına geçerli olduğuna ilişkin belge,
b) Üretim lisansı başvurularında, başvuruya konu üretim tesisinin tamamının işletmede
olmaması halinde tüm güce karşılık gelen tutarda, kısmi işletmede olması halinde ise
işletmede olmayan kurulu güce karşılık gelen tutarda teminat,
c) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim lisansı başvurularında, yükümlü olmaları halinde,
tüzel kişi ile TEİAŞ arasında imzalanmış olan Revize RES/GES Katkı Payı Anlaşması,
d) Hidrolik enerjiye dayalı üretim lisansı başvurularında tüzel kişi ile DSİ Genel Müdürlüğü
arasında imzalanmış olan Revize Su Kullanım Hakkı Anlaşması,
sunulur.
12) Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri için birinci fıkra kapsamında sunulması gereken iş
ve işlemlerden birinci fıkranın (ç) bendi dışındaki diğer iş ve işlemler, üretim lisansı
verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul tarafından belirlenen süre içinde Kuruma sunulabilir.
13) Lisans başvurusunun incelenmesi veya değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulması
halinde; Kurum tarafından bu listede belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge
istenebilir.

Ek-4.1.a
(Tek Kaynaklı Üretim Tesisleri İçin Üretim Lisansı Başvuru Dilekçesi)

ÜRETİM LİSANSI BAŞVURU DİLEKÇESİ*
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
………..........(ilinde/illerinde)…………….(ilçesinde/ilçelerinde)
kurulması
planlanan
…………………………………… enerji kaynağına dayalı ……… projesi için ..... yıl süreyle
lisans almayı talep etmekteyiz.
Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

Tüzel kişinin ticaret unvanı:
Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il:
Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:
Tüzel kişinin vergi numarası:
Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) adresi:
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi:
Ekler: Önlisans ve Lisans İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’ın Ek-4’ünde
belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.

* : 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde başvurunun yazılı olarak yapılması halinde sunulur.

Ek-4.1.b
(Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Lisans Başvuru Dilekçesi)

ÜRETİM LİSANSI BAŞVURU DİLEKÇESİ*
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
………..........(İlinde/İllerinde)…………….(İlçesinde/İlçelerinde)
kurulması
planlanan, ana kaynağı ……, yardımcı kaynağı ……. olan ……… projesi için ..... yıl süreyle
lisans almayı talep etmekteyiz.
Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih
Tüzel kişinin ticaret unvanı:
Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il:
Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:
Tüzel kişinin vergi numarası:
Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) adresi:
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi:
Ekler: Önlisans ve Lisans İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’ın Ek-4’ünde
belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.
* : 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde başvurunun yazılı olarak yapılması halinde sunulur.

Ek-4.1.c
(Üretim lisansı dışındaki diğer lisans başvuruları için)
LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ*
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
……….......... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde)…………….. (İletim / Piyasa
İşletim / Dağıtım / Toptan Satış - Tedarik) faaliyeti için ..... yıl süreyle lisans almayı talep
etmekteyiz.
Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

Tüzel kişinin ticaret unvanı:
Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il:
Tüzel kişinin ticaret sicil numarası:
Tüzel kişinin vergi numarası:
Tüzel kişinin kanuni ikametgah adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) adresi:
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi:
Ekler: Önlisans ve Lisans İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’ın Ek-4’ünde
belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.

* : 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde başvurunun yazılı olarak yapılması halinde sunulur.

Ek-4.2
KONTROL BEYANI *
Şirketimiz paylarının doğrudan ya da dolaylı çoğunluk payına sahip olmaktan
kaynaklı kontrol durumu hariç olmak üzere;
•
•
•

Şirketimiz üzerinde ortakların veya başka gerçek ya da tüzel kişilerin ayrı ayrı ya
da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan
haklar yoluyla KONTROLÜ OLDUĞUNU/OLMADIĞINI**
Şirketimiz üzerinde sözleşmeler veya başka araçlarla ve Şirketimiz malvarlığının
tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma
hakkı yoluyla KONTROLÜ OLDUĞUNU/OLMADIĞINI**
Şirketimizin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde ortakların veya
başka gerçek veya tüzel kişilerin belirleyici etki sağlayan hakları veya
sözleşmelerle
meydana
getirilen
hakları
yoluyla
KONTROLÜ
OLDUĞUNU/OLMADIĞINI**

beyan ederiz.
Bu beyan kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve/veya belgelerin doğru, eksiksiz ve
tam olduğunu, Kurumunuzca yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde bu beyan
kapsamında sunulan bilgi ve/veya belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin
saptanması halinde, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
tarafımıza uygulanacak idari yaptırımları kabul ve taahhüt ederiz.
Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

* 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde başvurunun yazılı olarak yapılması halinde sunulur.
** OLDUĞUNU/OLMADIĞINI kelimelerinden biri seçilir, OLDUĞUNU kelimesinin seçilmesi
halinde belgesinin de ekte sunulması gerekir.

Ek-4.3.a
Üretim lisansı başvurusunda Kuruma sunulacak teminat mektubu örneği

Tarih
No

:
:

TEMİNAT MEKTUBU
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA
……… ili ……..ilçesi, …….mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, …… (1) dayalı
…… (2) MW m kurulu gücünde ………… adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna (Kurum) üretim lisansı başvurusunda bulunacak/üretim lisansı
verilen………………..’nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan
………………… (rakam ve yazı ile) TL.’yi Bankamız garanti ettiğinden, mücbir sebep
hâlleri ile Şirketten kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretim tesisinin, üretim lisansında
belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının
tespit edilmesi ya da üretim lisansın, üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan önce herhangi
bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi hâllerinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin
iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız,
yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya
emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait
temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.

…………… BANKASI A.Ş.
…………… ŞUBESİ
Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

Ek-4.3.b
Nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusunda Kuruma sunulması gereken teminat
mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU

Tarih :
No
:

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA
Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA
……… İli ……..İlçesi, …….mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, nükleer enerjiye
dayalı …… MW m kurulu gücünde ………… adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna (Kurum) üretim lisansı başvurusunda bulunacak/üretim lisansı verilen
………………..’nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan
………………… (rakam ve yazı ile) TL.’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, elektrik
piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, lisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve
şartlarını yerine getirmemesi veya lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü
tamamlayarak Kuruma tevsik etmemesi veya bu teminat mektubunun süresinin bitiminden 1
(bir) yıl öncesinde üretim tesisinin kurularak işletmeye alınmasına ilişkin işlemlerin
tamamlanmamış olması durumunda teminat mektubunun yenilenerek Kuruma ibraz
edilmemesi veya ilgili mevzuatta teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektirecek bir
nedenle üretim lisansının sona erdirilmesi veya lisansının iptali halinde, protesto çekmeye,
hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya
çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara
alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu teminat mektubu banka şubesi limitleri ile sınırlı olmaksızın, kesin ve 15 yıl sürelidir.

…………… BANKASI A.Ş.
…………… ŞUBESİ
Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları
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Ek-4.4.a

YASAKLI OLMAMA BEYANI *
Lisans başvurusunda bulunan şirketimiz ile şirketimizde yer alan;
a) Doğrudan veya dolaylı paya sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,
b) Yönetim kurulu başkanı:
………………… (T.C.K. Numarası:……………)
Yönetim kurulu üyelerimiz: (**)
………………… (T.C.K. Numarası………….) (***)
olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin
sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmadığını beyan ederiz.
Bu beyan kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve/veya belgelerin doğru, eksiksiz ve
tam olduğunu, Kurumunuzca yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde işbu beyan
kapsamında sunulan bilgi ve/veya belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin
saptanması halinde, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
tarafımıza uygulanacak idari işlemlere ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, aksi
takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep
etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

* 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde başvurunun yazılı olarak yapılması halinde sunulur.
** Yönetim kurulu üyesinin tüzel kişi olması halinde T.C.K. Numarası yerine Ticaret Sicil Numarası
yazılır. Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi, kendi adına piyasa faaliyetinden yasaklanmış bir gerçek
kişiyi yetkilendiremez.
*** Bu satır, yeter sayıda çoğaltılır.
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Ek-4.4.b

YASAKLI OLMAMA BEYANI *
Üretim lisansı başvurusunda bulunan şirketimiz ile şirketimizde yer alan;
a) Doğrudan veya dolaylı paya sahip olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerin,
b) Müdürlerimiz: (**),
……………. (T.C.K. Numarası:………………..) (***)
olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin
sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmadığını beyan ederiz.
Bu beyan kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve/veya belgelerin doğru, eksiksiz ve
tam olduğunu, Kurumunuzca yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde işbu beyan
kapsamında sunulan bilgi ve/veya belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin
saptanması halinde, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
tarafımıza uygulanacak idari işlemlere ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, aksi
takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep
etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili
Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih

* 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde başvurunun yazılı olarak yapılması halinde sunulur.
** Müdürün tüzel kişi olması halinde T.C.K. Numarası yerine Ticaret Sicil Numarası yazılır. Müdür
tüzel kişi, kendi adına piyasa faaliyetinden yasaklanmış bir gerçek kişiyi yetkilendiremez.
*** Bu satır, yeter sayıda çoğaltılır.
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