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EK 1 

ELEKTRİK TEDARİK HİZMETİ  
 
İşbu Sözleşme Eki, yeni veya mevcut bir tesis ve/veya kullanım yerine ilişkin DOSAB tarafından verilen 
enerji müsaadesine uygun olarak Katılımcı’ya elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışının sağlanması ve 
buna ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesinde taraflarca uyulması gereken yükümlülüklere ve ilgili 
mevzuata dair hükümlerin kapsam ve şartlarını düzenlemektedir. 
İlgili mevzuat: Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile diğer mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değişikliklerdir. 
 
DOSAB tarafından verilen enerji müsaadesi, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Katılımcı, bu 
Sözleşme için ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli olan belgeleri DOSAB’a vermekle yükümlüdür. Taraflar 
bu Sözleşme ile ilgili mevzuat ve mevzuatta yapılan tüm değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.  
 
MADDE 1. ENERJİ VE GÜÇ MİKTARININ TESPİTİ 
Katılımcı’ya sağlanacak elektrik enerjisi ve güç miktarı, Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında 
Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve DOSAB’ın öngördüğü tip ve karakteristikte tesis edilen sayaç ve/veya 
ölçüm sistemleriyle tespit edilir. Katılımcı, talep ettiği güç kilowatt (kW) miktarını yazılı olarak bildirerek, 
DOSAB’ın öngördüğü tip ve karakteristikte demandmetreli sayaç tesis etmeyi kabul eder. Sözleşme 
gücünün aşılması halinde ilgili mevzuata göre işlem yapılır.  Katılımcı, sayaç ve/veya ölçüm sistemlerini 
korumakla yükümlüdür. Katılımcı, sayaç ve/veya ölçüm sistemlerinin kontrolü amacıyla zaman sınırlaması 
olmaksızın DOSAB’a gerekli kontrol imkanını sağlar.  
 
DOSAB Enerji temin kaynaklarından temin ettiği enerjiyi, temin ettiği şartlarla Katılımcılarına sunar. Temin 
şartlarında veya fiyatlarında değişiklikler olması durumunda değişiklikleri katılımcılarına yansıtır. DOSAB 
gerekli durumlarda Katılımcıya farklı tarifelerde elektrik enerjisi temin edebilir. 

 
MADDE 2. ENDEKS TESPİTLERİ VE ÖDEME 
2.1 Katılımcı’nın endeks tespitleri aylık olarak yapılır. Ancak, gerekli görülmesi halinde bu dönemler 
DOSAB tarafından değiştirilebilir. Endeks tespit dönemlerindeki değişiklikler uygulamaya konulmadan en 
az bir (1) ay önce Katılımcı’ya bildirilir.  
2.2 Aktif enerji, reaktif enerji, güç, güç aşımı, iletim ve dağıtım sistem kullanımı ile yasal olarak alınması 
gereken diğer bedeller yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre faturalandırılarak Katılımcı’dan tahsil 
edilir.  
2.3 Katılımcı, elektrik enerjisini ait olduğu abone grubu dışında başka bir amaçla kullanamaz, başkalarına 
veremez ve satamaz. Aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
2.4 Katılımcı, abone grubu ve/veya tarifesi ile güç değişikliği taleplerine ilişkin başvurusunu DOSAB’a 
yazılı olarak yapar.  Bu talep incelenerek yürürlükteki mevzuata uygun bulunduğu takdirde başvuru 
tarihini izleyen ikinci faturalama döneminde yerine getirilir. Ancak DOSAB, Katılımcılarına çift terimli 
puant tarifeden enerji temin etmemektedir. 
2.5 Katılımcı, tahakkuk ettirilen fatura bedelini fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen ödeme 
merkezlerine süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Katılımcı’ya tahakkuk ettirilen fatura bedeli, 
belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil)  
içerisinde Katılımcı’ya bir kez daha yazılı bildirimde bulunulur. Bu bildirime rağmen, fatura bedeli bildirimi 
takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmediği takdirde Katılımcı’nın elektriği kesilir.  Bu durumda 
Katılımcı, zarar ve ziyan dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın her ne nam adı altında olursa olsun 
DOSAB’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. 
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2.6 Katılımcı’nın kullanım yerine veya kullanım yeri dışında bildirdiği adresine gönderilen fatura veya 
ödeme bildirimi, ilgili adreste tebliğ alacak kimse bulunmasa, ilgili yer kapalı olsa dahi Katılımcı’ya tebliğ 
yapılmış sayılır.  
2.7 Fatura veya ödeme bildirimlerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar borç ödenmediği takdirde, 
Katılımcı’ya son ödeme tarihinden itibaren,  6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları 
aşmamak koşuluyla DOSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yürürlükteki gecikme zammı oranında 
günlük olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.  Katılımcı söz konusu faizin fahiş olmadığını gayrikabili 
rücu kabul ve beyan eder. 
2.8 Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektriği kesilmiş olan Katılımcının, elektrik enerjisinin 
kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurarak birikmiş borçlarını gecikme zammı ile birlikte peşin 
ödemesi veya DOSAB Yönetim Kurulu tarafından alınmış bu tür alacakların tahsiline ilişkin bir karar var 
ise, bu şartlar dahilinde ödeyeceğini taahhüt etmesi durumunda, yeni bir sözleşme yapılmadan sadece 
makbuz karşılığı peşin olarak kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek, ilgili mevzuat doğrultusunda elektriği 
yeniden bağlanır. Aksi takdirde,  işbu Sözleşme Eki Madde.3 hükümlerine göre fesih edilir. 
2.9 Fatura veya ödeme bildirimlerine yapılacak itirazlarda ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılır.  
2.10 Katılımcı’nın DOSAB ile imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında birden fazla elektrik aboneliği 
olması halinde, DOSAB borcu bulunmayan abonelik ile sağlanan elektriği kesme hakkını saklı tutmakta ve 
Katılımcı da bunu işbu Sözleşme ile gayrikabili rücu kabul etmektedir. 
2.11 Kullanım yerini değiştirecek Katılımcı, elektrik enerjisi tüketiminden kaynaklanan yükümlülüklerini 
yerine getirmek zorundadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Katılımcı ile yeni bir sözleşme yapılmaz.  
2.12 Katılımcı’nın özel trafodan beslenmesi halinde, buna ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda 
faturalandırma yapılır. Özel trafolu Katılımcı’nın enerji tüketmeyeceği dönemler için enerji kesme 
talebinde bulunmaması halinde ilgili mevzuata göre faturalandırmaya devam edilir.  
2.13 Kaçak ve/veya usulsüz elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen Katılımcı’nın işbu Sözleşme ve mevzuat 
hükümlerine uygun olarak elektriği kesilir ve ilgili hukuki işlemler yapılır.   
2.14 Katılımcı’nın işbu Sözleşme’de öngörülen güvence bedeline ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde DOSAB elektriği kesme hakkını saklı tutar.  
2.15 İlgili mevzuat ve/veya bu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışı veya borcun zamanında 
ödenmemesi nedeniyle elektriğin kesilmesi halinde, Katılımcı uğradığı zarardan dolayı DOSAB’dan 
herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. 

 
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN FESHİ 
3.1 Bu Sözleşme; DOSAB’ın elektrik dağıtım lisansının iptal edilmesi veya süresinin sona ermesi, 
Katılımcının iflasına karar verilmesi, tasfiye memuru atanması, hukuken tasfiyesini gerektiren bir durum 
ortaya çıkması veya acze düşmesi hallerinde, mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden sona 
erer. 
3.2 Katılımcı tek taraflı olarak işbu Sözleşme Ekini fesih etmek istediğinde DOSAB’a yazılı olarak 
başvuruda bulunur. Başvuruda yer alacak fesih tarihi yazılı başvurunun DOSAB’a tebliğ tarihinden itibaren 
yedi (7) günden az olamaz. Sözleşmesini fesih etmek isteyen Katılımcı, aboneliğin iptaline ilişkin tüm 
işlemleri yaptırıp, aboneliğini iptal ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, söz konusu aboneliğe ilişkin olarak 
daha sonra doğabilecek her türlü sorumluluk Katılımcı’ya ait olur.   
3.3 Taraflardan birisi bu Sözleşme hükümlerini ihlal ederse, diğer taraf ihlal edilen hükümlere aykırı 
davranışın ortadan kaldırmasını yazılı olarak ihtar eder. Bu ihtarın tebliği tarihinden itibaren 15(on beş) 
gün içinde ihlal eden Taraf ihlali ortadan kaldırmazsa ihtar eden Taraf işbu Sözleşme Eki’ni başkaca bir 
ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak fesih ederek söz konusu ihlal sebebiyle uğradığı zararı talep 
edebilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte tüm borçlar muaccel hale gelir. 
3.4 Sözleşmenin feshi halinde Taraflarca son endeks tespit protokolü düzenlenir, borç ve alacaklar 
karşılıklı tasfiye edilir. Katılımcı’nın katılmaması halinde, endeks tespit protokolü DOSAB tarafından 
düzenlenir.  Katılımcı bu halde ilgili protokolün doğruluğunu peşinen kabul etmiş sayılır. 
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3.5 Yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Katılımcı’nın, daha sonra 
yükümlülüğünü yerine getirmesi ve/veya tüm birikmiş borçlarını gecikme zammı ile birlikte peşin ödemesi 
veya DOSAB Yönetim Kurulu’nca alınmış bu tür alacakların tahsiline ilişkin bir karar var ise bu şartlar 
dahilinde ödeyeceğini taahhüt etmesi halinde yeni bir sözleşme yapılarak elektriği bağlanır.  

 
MADDE 4. GÜVENCE BEDELİ 
4.1 Katılımcı Güvence Bedeli: Elektrik satış sözleşmesi yapılırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 
yayınlamış olduğu, Elektrik Güvence Birim Bedelinin, katılımcı kurulu gücü ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutardan az olmamak üzere, kesin ve süresiz banka teminat mektubu getirecektir. Katılımcı DOSAB 
sınırları içerisindeki bir yerden, yine DOSAB sınırları içerisindeki başka bir yere taşınması durumunda, 
mevcut fatura tutarının en az iki katı oranında kesin ve süresiz banka teminat mektubu getirecektir. Bir 
den çok Elektrik Aboneliği bulunan katılımcılar, tüm aboneliklerinin tüketimlerini karşılayacak şekilde tek 
bir teminat mektubu getirebilir. Katılımcı’nın mal sahibi olması durumunda teminat mektubu yerine aynı 
miktarda şahsi kefaletini içeren teminat senedi getirecektir.  10.000 TL’ye kadar olan teminat tutarları 
EURO veya DOLAR döviz cinsinden DOSAB’ın banka hesaplarına yatırılıp makbuzu getirildiğinde güvence 
bedeli olarak kabul edilecektir.  Elektrik enerjisi ancak bu güvence bedeli yatırıldıktan sonra verilecektir. 
4.2 Fark Güvence Bedeli: Müşterinin ek güç talebinin olması veya tüketimin teminat tutarını aşması 
durumunda ek gücü karşılığında fark güvence bedeli alınır. Katılımcı’nın sözleşme gücü veya tüketim 
miktarında artış olduğunun DOSAB tarafından tespit edilmesi halinde; teminat tutarı tüketim tutarının 2 
katına çıkartılır, fark güvence bedeli yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde DOSAB’a verilir. 
Katılımcı’nın yazılı talebe istinaden verilen süre içinde ek teminatı vermemesi halinde mal/hizmet arzı 
durdurulur.  
 
MADDE 5. BAĞLANTI HATTININ MÜLKİYETİ VE İŞLETME BAKIMI 
Katılımcı’nın enerji talebi; ana şebekenin en uygun dağıtım merkezindeki katılımcıya tahsis edilen 
hücreden yapılır. DOSAB’ın uygun bulduğu Katılımcılar en fazla üçü (3) bir arada olmak üzere aynı 
hücreden enerji alabilirler. Katılımcı kendi tesislerindeki arızaları DOSAB sistemine intikalini önlemek için 
DOSAB’ın öngördüğü düzeyde koruma önlemlerini almak zorundadır. Bu önlemleri almayan Katılımcının 
mal/hizmet arzı durdurulur. Ana dağıtım merkezinden itibaren her türlü tesis masrafları Katılımcı’ya aittir. 
Katılımcı, mülkiyetinde bulunan tesislerin işletme ve bakımını teknik icaplara uygun olarak temin etmekle 
yükümlüdür. Katılımcı, dağıtım merkezinden, kendi tesislerindeki bağlantı noktasına kadar olan yer altı 
kablosu ve kablo başlığı dahil olmak üzere tesislerin mülkiyetini bilabedel DOSAB’a devreder. 
İşbu Elektrik Tedarik Hizmet Eki ile Katılımcı Sözleşmesi hükümleri arasında bir uyuşmazlık olması halinde 
elektrik enerjisi satışına ilişkin hükümlerde işbu Elektrik Tedarik Hizmet Eki hükümleri geçerli olacaktır. 
 
MADDE 6. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 
İşbu Sözleşme Eki altı (6) maddeden ibaret olup iki (2) nüsha halinde ……………….…… tarihinden geçerli 
olmak üzere imza edilmiştir.  
 
  Katılımcı      DOSAB 
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EK-A 
     KATILIMCI  BİLGİLERİ 

1. Katılımcı Bilgileri: 

Katılımcı Adı/Unvanı   :……………………………………………………………………………………................. 

  Gerçek Kişi                         Tüzel Kişi 

 Mülk Sahibi                   Kiracı                             Diğer 

Tüzel kişi ise yetkilinin adı soyadı : …………………………………………………….. 

Katılımcı  No    : …………………………………………………….. 

Tesis veya kullanım yeri:              Yeni                    Mevcut 

İli : BURSA İlçesi: Osmangazi Ada  : …………………… Pafta: ……..………….. Parsel: ………………….              

Cadde :……………………………….……….….…….………   Sokak : ………………………………..………… Kapı No: ……………….. 

Kurulu gücü  :........................................................ kVA 

Bağlantı gücü  :........................................................ kW (cos φ=1,kullanma faktörü 0,60 alınır.)  

Anlaşma gücü (Sözleşme gücü)  :........................................... kW  (Katılımcı tarafından talep edilen güç) 

Enerji Satış Gerilimi :.…………………………………………………… kV 

Bağlı Olduğu DM Kodu :……………………………………………………. 

Fider No  :……………………………………………………. 

2. DOSAB Bilgileri 

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Perakende Satış Lisans No : ED – OSB / 1478 - 2 / 1071 
Adres     : Gül Sokak No:11 Osmangazi / BURSA 
Tel No    : 0 224 261 00 40   
Faks No    : 0 224 261 00 43 
İnternet adresi   : www.dosab.org.tr   
e-posta adresi   : yonetim@dosab.org.tr 
Katılımcı tarafından teknik ve idari konularda başvurulacak birimler:  

1) DOSAB ELEKTRİK GRUBU  

Tel No  : 0 224 261 00 40 Dahili : 1002 – 1110 – 1101 – 1102 – 1700 – 1701 – 1712 
Faks No  : 0 224 261 00 43 
İnternet adresi : www.dosab.org.tr    
e-posta adresi : elektrik@dosab.org.tr 
 
2) DOSAB ELEKTRİK ARIZA BİLDİRİMİ 

Tel No   : 0 224 261 06 21 
Cep No : 0 533 593 86 64 
Cep No : 0 533 593 86 63   


