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B. PROJE TİPİ       : DİĞER ( ELEKTRİK İÇ TESİSATI HARİÇ) 

3.ŞAHIS TESİSİ  

ÜRETİM SANTRALİ BAĞLANTI TESİSİ  

BSKY 21.MADDE KAPSAMINDA İŞLEM GÖRECEK TESİSLER  

JENERATÖR TESİSİ  

 

          Başvuru Sahibi İsim-Soy isim :         İmza-Kaşe 

 

       

 

1 
Elektrik İç Tesisatı Uygulama/Son Durum Projeleri haricinde ayrıca projelendirilen asansör tesisleri, yıldırımdan 

korunma/paratoner sistemlerine ait tesisler, zayıf akım tesisleri için tanzim olunan projeler hususunda; Şirketimizin 
uygulama ve denetime yönelik herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından proje onay sorumluluğu ya da zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. 

2
 Tapu ve mimari proje ile birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. 

3
 Bu kapsamdaki tüm 

talepler için tapu ile beraberinde; mesken ve ticarethane için Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi 
yerine ibraz edilebilen geçici 11.madde veya 6360 sayılı kanun geçici 1/14.maddesi kapsamında bağlısı Belediye 
tarafından tanzim edilen geçerli belgeler) maden ocakları için işletme ruhsatı, baz istasyonları için güvenlik sertifikası 
ve güvenlik sertifikası gerektirmeyen tesisler için BTK dan alınacak izin belgesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 
59.Maddesi kapsamındaki tesisler için Kamu Kurumu tarafından işin yüklenici ve kapsamına dair bilgilere ilişkin olarak 
Şirketimize ve aynı zamanda Belediyeye yazılan üst yazı/yazılar, tarımsal sulama için Yeraltı Suyu Kullanma İzin 
Belgesi ya da Su Kullanma İzin Belgesi ile birlikte İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan “Sulamanın tarımsal amaçlı 
olduğunu gösterir belge” (seralar için de su kullanım izin belgeleri ile birlikte İlçe Tarımdan örtü altı kayıt sistemine 
kayıtlı olduğuna ilişkin belge ya da İlçe Tarımdan ilgili mahalde seracılık faaliyeti bulunduğuna dair belge),  ruhsata 
tabi olmayan kullanım yerleri için, talebe ilişkin mahallin bağlı olduğu belediyeden kullanım amacı belirtilmek kaydıyla, 
söz konusu alanda İmar Kanunu kapsamında ruhsata tabi herhangi bir yapının olmadığına dair alınan belgenin ibrazı 
gerekmektedir. 

4
 Tapu ile birlikte geçerli yapı ruhsatı (5 yıl geçerlilik süresi) ibrazı gerekmektedir. 

2/3/4
 maddelerinde yer 

1.BÖLÜM 

BAŞVURU TARİHİ  

TESİS SAHİBİ AD-SOYAD ve TC NO 
(Tüzel kişi olması halinde unvan, vergi daire ve vergi numara bilgileri) 

 
 
 

TESİS SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ   

BAŞVURU SAHİBİ AD-SOYAD ve TC NO  

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ  

PROJE YAPILAN TESİSE AİT BİLGİLER 

İL– İLÇE– MAHALLE    

PAFTA – ADA – PARSEL  

KULLANIM AMACI (ABONE GRUBU)  

TALEP EDİLEN GÜÇ (Kurulu Güç – Talep Gücü (Bağlantı Gücü)) (kW ya da kVA)  

TESİS MEVCUT İSE TESİSAT NUMARASI – MEVCUT KG/TG BİLGİLERİ  

BAĞLANTI GÖRÜŞÜ BİLGİLERİ (TARİH-SAYI)  

2.BÖLÜM        (Proje tipi karşısındaki kutucuk işaretlenmelidir.) 

A. PROJE TİPİ 
1                                                                                                                   

: ELEKTRİK İÇ TESİSATI 

UYGULAMA/RUHSAT 
2
  

TADİLAT-SON DURUM 
3
  

ŞANTİYE 
4
  

REVİZE  
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alan tapu hususunda; tapusu ibraz edilemeyen hazine, orman arazisi vs. mahaller için mülk sahibi Kurumdan kullanım 
amacı belirtilmek suretiyle alınacak olan güncel izin belgesi ibrazı ile işlem tesis edilebilecektir.  


