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         Toplantıda genel olarak yenilenebilir enerjinin lisansız üretilmesi, kullanılan sistemler hakkında 
güncel teknik bilgilerin aktarılması ile birlikte esas olarak güneşten elektrik üretilmesi sistemleri ve 
yasal mevzuatın anlatılmıştır.Bu mevzuatın muhatabının sınırlama olmaksızın ülkemizin her bireyi 
olması hasebiyle mevzuatın sade ve anlaşılır olması için azami özen gösterilmiştir. Başvuruda istenen 
bilgi ve belgeler de yine aynı amaç doğrultusunda sadeleştirilmiştiEnerji teknolojisindeki ve 
piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak 10 kW'a kadar olan cephe uygulamalı üretim tesislerinin de bu 
mevzuat kapsamına alınması kararlaştırılmıştır.
    Bu itibarla söz konusu usul ve esaslar, sadece çatı uygulamalarını değil, cephe uygulamalarını 
da kapsamaktadır.r. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler, usul ve esasların ekinde liste halinde yer 
almaktadır.

GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ TOPLANTISI SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ 

       1. Başvurular ilgili şebeke işletmecisinin merkez birimine ya da varsa taşra birimine 
yapılabilecektir. Başvurular aylık olarak alınıp bir sonraki ayın yirmisine kadar sonuçlandırılacaktır.

  2. Üretim tesisinin kurulu gücü azami 10 kW olup ilişkilendirilen tüketim tesisi bağlantı 
anlaşmasındaki sözleşme gücü (tüketim gücü) ile sınırlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle, üretim tesisinin 
kurulu gücü,başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme 
gücünden fazla olamayacaktır.

  3. Başvurular ilgili şebeke işletmecisi tarafından trafo gücü (ilgili şebeke işletmecisine ait 
trafolarda trafo gücünün %50'sine kadar) ve gerekli olması halinde tüketim güçlerine göre 
değerlendirilecektir. Değerlendirme işlemi diğer lisanssız başvurularda olduğu gibi komisyon 
marifetiyle yapılmayacaktır.

      4. Tüketim gücü 3 kW'a kadar olan üretim tesisleri için doğrudan bağlantı görüşü 
oluşturulacaktır.

       5. Eksik evrak tamamlama süreci öngörülmemiştir. Eksiksiz ve usule uygun yapılan 
başvurular değerlendirmeye alınacaktır

 Yukarıdaki esaslar ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılacak santrallerin, maliyetleri ve 
kazançları hakkında da aydınlatıcı bilgiler verilmiştir.
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                  GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ

         İşgücü arz ve talebini bir araya getirmek ve danışmanlık hizmeti vermek, işverenlerin 

nitelikli işgücü teminine yardımcı olmak, üniversite gençlerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, 

tanıtmak, onları çalışma hayatına hazırlamak, mezun olma durumunda olanlara çalışabilecekleri 

işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek, staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları 

hakkında bilgilendirmek amacıyla Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 

ve Burhaniye Ticaret Odası  işbirliğinde 06.03.2018 tarihinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulunda Sektörel İşbirliği Günleri etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlenecektir.

              İş arayanlar, öğrenciler ve bölgemizin farklı sektörlerdeki işyerleri aynı platformda 
buluşturularak, istihdama girişin kolaylaştırılması, işverenlere nitelikli işgücünün temininde yardımcı 
olunması, Üniversite-İstihdam-Sanayi ilişkisinin güçlendirilmesi, öğrencilerin,işyerlerinin personel 
politikaları, çalışma koşulları, personel tercihindeki kriterleri, sektörel bazda işgücü profili hakkında 
bilgi sahibi olmaları sağlanarak, firmaları tanıyabilmeleri ilgili hedeflerini belirlemede yardımcı olmak 
amaçlanmaktadır. 


