AÇIKLAMALAR
1.

Başvuru dilekçesi ve bilgi formu tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerce isim
belirtilerek imzalanmak zorundadır. Ayrıca Şirket adına temsil ve ilzama yetkili
olunduğuna ilişkin yetki belgesinin bir örneği de başvuruya ek olarak sunulmalıdır.

2.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı
gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin
kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren
sistemdir. KEP, ………….@hs01/02/03/04/05/06/07/08.kep.tr uzantılı olup şirketlerin
info, bilgi e-posta adresleri ve kişisel e-posta adresleri sunulmamalıdır. KEP adresinin
nereden ve nasıl alınacağı ile ilgili bilgiye internet üzerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

3.

Kaynak türü ve tesis tipi bilgisi alt bilgi notunda yer alan 5 ve 6 numaralı açıklamalar
uygun olarak girilmelidir.

4.

Kurulu güç ve ünite sayısı bilgisi YEKDEM’e başvuruda bulunulan tarih itibariyle
işletmede olan şekilde girilmelidir. Ayrıca tamamlanan kısmı ve tam geçici kabullere ilişkin
olarak bir örneği Ek 1’de yer alan nüshanın da Kuruma sunulması gerekmektedir. Üretim
lisansı yürürlük tarihi 01/11/2007 tarihinden sonra olsa dahi bu tarihten önce işletmeye
giren santrallerin YEKDEM’den faydalanması ilgili mevzuat hükümleri gereği
mümkün değildir.

5.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, yıllık üretim miktarı olarak lisanslarına derç edilen miktarı
esas almak zorundadır. Ayrıca Ek 2’de bir örneği yer alan üretim lisansı özel
hükümlerinin bir nüshasının Kuruma sunulması gerekmektedir.

6.

YEKDEM başvurusunda bulunan tüzel kişilerin, bu başvuruları ile ilgili doğrudan iletişime
geçilebilecek kişi ve ya kişilere ait e-posta adreslerinin Kuruma sunulması gerekmektedir.
Bu noktada kişilerle doğrudan iletişim kurulabilecek telefon ve e-posta adreslerinin
sunulması önem arz etmektedir.

7.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası; “yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz
olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınır” hükmünü amir olup üretim lisansı sahibi
tüzel kişilerin dosyalarını tam ve eksiksiz olarak Kuruma sunmaları gerekmektedir.
Bu bağlamda duyuru metninin ve açıklamaların dikkatli bir şekilde okunması,
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem adresinde yer alan “Sıkça
Sorulan Sorular” bölümünün incelenmesi gerekmektedir. YEKDEM başvuruları ile
alakalı herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacaktır.

8.

Duyurunun yayımlandığı tarihten önce 2018 yılı YEKDEM’e kaydolmak için başvuruda
bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularını yukarıda bahsi geçen hususları
dikkate alarak değerlendirmeleri, gerekmesi halinde başvuru dosyalarına ilave olarak gerekli
bilgi ve belgeleri 31 Ekim 2017 tarihi sonuna kadar Kuruma sunmaları gerekmektedir.

9.

Bakanlıkça 5346 sayılı Kanunun 6/B maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmeliğe göre
hesaplanmış yerli ürün destek fiyatı listesi her yıl ilgili mevzuat uyarınca Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Kurumumuza iletilmektedir. Yerli ürün destek
fiyat belgesi için başvuruda bulunan, ancak bu belgeleri edinemeyen ya da edinse dahi hiç
sunmayan kişilerin başvuruları da ilgili mevzuat kapsamında ‘yerli aksamdan
yararlandırıldığına dair’ YEGM tarafından Kurumumuza gönderilen listede olunması

koşuluyla ilgili mevzuat kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır. Dolayısı ile yerli ürün
destek belgesi olmaksızın da başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.
ÖRNEK YEKDEM BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Başvuru Dilekçesi
Bilgi Formu
Yetki Belgesi
Yerli Ürün Destek Fiyatını Gösteren Belge (Edinilmiş İse)
Geçici Kabule İlişkin İstenen Belgeler (Sadece istenen sayfaların sunulması yeterlidir.)
Lisans Özel Hükümleri (Tüm tadiller işlenmiş son hali)
Başvuru ile ilgili doğrudan iletişime geçilebilecek kişilere ait bilgiler

Ek-1

Ek-2
ÖZEL HÜKÜMLER
Bu lisans ……………………Şirketine aşağıda bilgileri verilen üretim tesisi için aşağıda belirtilen koşullarda
verilmiştir.
1- Üretim tesisine ilişkin bilgiler
Proje/Tesis Adı

: …………………………………..

İli

: …………………………………..

İlçesi

: …………………………………..

Mevkii

: …………………………………..

Tesis tipi

: …………………………………..

Gövde hacmi

:…………………………m3(HES’ler için)

Rezervuar alanı
(HES’ler için)

: 15 km2’nin altında-15 km2 ve/veya üstünde

Ünite sayısı

: ….. adet

Ünite kurulu güçleri

: ……MWm /……. MWe

Tesis toplam kurulu gücü

: …..MWm / ……MWe

Yakıt türü veya türleri

: …………………….

Yıllık elektrik enerjisi
üretim miktarı

: …………………… kWh

Sisteme bağlantı noktası ve
gerilim seviyeleri

: ……………………………..

Tesis tamamlanma tarihi

: …/…/201.
…/…/201. tarihinden itibaren İnşaat süresi: ….ay

2- Bildirim adresi: …………………………………..
3- Lisansın yürürlüğe girmesi ve süresi
Bu lisans, ../../20.. tarihinde yürürlüğe girer ve lisans sahibinin bu lisans kapsamındaki hak ve
yükümlülükleri, lisansın yürürlük tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. Bu lisans, yürürlük tarihinden itibaren
…. yıl süreyle geçerlidir.
4- Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi
olan gerçek ve tüzel kişiler
Doğrudan Ortaklar
- ……………

% ..

- ……………

% ..

Dolaylı Ortaklar
- ……………

% ..

- ……………

% ..

Ek-2

5- Proje yükümlülükleri
Lisans sahibi tüzel kişi, Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalayabilmeye Hak Kazanıldığına Dair Belge ve
ekinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen şartları yerine getirmekle mükelleftir. (HES’ler için)
6- Tesis yerine ait pafta adı/adları ile santral sahası köşe koordinatları ve/veya ünite koordinatları
(Termik, RES ve GES’ler için)
1/25.000 lik pafta adı: ………
Üretim Tesisi Sahası Köşe Koordinatları:

E
K1
K2
K3
K4
K5

N

E

N

K6
K7
K8
K9
……

Lisansta yapılan tadiller
Sıra
No

Tadilin
Kapsamı

Tarihi ve Sayısı

ÜRETİM LİSANSININ İLK ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN
YAPILAN TADİLLERE İLİŞKİN BİLGİLER (Ünite sayısı,
ünite gücü, toplam kurulu güç, yıllık elektrik enerjisi
üretim miktarı bilgilerinde değişiklik olan firmalar bu
tadillere ilişkin bilgileri MUTLAKA sunmak zorundadır.)

Not: 12/12/2013 tarih ve 4752-4 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen lisans formatı bu şekildedir.
Üretim lisansı daha eski tarihlerde alınmış olan tesislerde lisans formatında yer alan bilgilerin
yerleri değişiklik gösterebilir.

