
BAĞLANTI BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER 

1- Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunda Yapılması: 

Başvuru; 

 1 Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, 

 2 Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı, 

tarafından yapılır. 

Başvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (OSB 

Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle 

başvurulur, 

 a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu(ada no,pafta no,parsel no, vb.) ve posta 

adresi 

 b) Enerji istenilen tesisi veya kullanım yeri için istenilen güç(Talep sahibi özel trafo tesis 

etmek 

istiyorsa trafo gücü kVA , AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kW) 

 c) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı, 

 d) Geçici bağlantı için bağlantı süresi 

2- Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler: 

Dağıtım Sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde; 

 a) Enerji istenen yerin tapu kaydı, 

 b) Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesi (Dağıtım sistemine erişim projesi ile 

başvurunun 

niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve 

güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesisi ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren 

elektrik projesi) 

 c) Yapı kullanma izni, 

 d) Sayaç faturası, 

 e) ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler. 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRİK ABONELİĞİNDE İSTENİLECEK BELGELER 

1-BAŞVURU: 

Parakende satış sözleşmesi başvurusu; 

1- Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, 

2- Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı, 

tarafından yapılır. 

2-BAŞVURUNUN YAPILMA ŞEKLİ 

Parakende satış sözleşmesi için; 

- Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar, 

- Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni 

kullanıcılar, 

Tarafından abonelik talebini içiren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeleri ibraz edilerek abonelik talep 

edilen bölgedeki OSB Müdürlüğüne başvurulur. 

3-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1- Enerji müsaadesi. (Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar) 

2- Onaylanmış projelerden (Vaziyet Planı, Tek Hat Şeması, ENH Profili) 1Asıl Takım. (Yeni bir 

kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar) 

3-  

1) Kişi ise nüfus kağıdı (T.C. Kimlik Numarası) fotokopisi, ikametgah belgesi ve bizzat kendisi, 

2)  Tüzel Kişilik İse; 

a) Şirketi temsile yetkili olanlara ait NOTER TASTİKLİ imza sirküleri, 

b) Vekaleten işlem yaptıranlardan NOTER TASTİKLİ vekaletname ile kişinin 

nüfus kağıdı(T.C. Kimlik Numarası) fotokopisi, 

c) Şirkete ait ticaret sicil gazetesi, 

d) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi.(Sanayi Sicil Belgesi) 

4- Vergi levhası. (Fotokopisi) 

5- Tapu. (Fotokopisi) 

6- Yapı Kullanma izni. 

7- İşletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi. 

8- Devir abonelerde kira,devir,satış (v.b.) sözleşmesi. 

9- Teminat ( Nakit,Teminat Mektubu (Süresiz) veya DBS) 


