TARIMSAL SULAMA (Sulu Tarım Faaliyeti ile ilgili olarak)
Gerekli Belgeler:
1. Abone olunmak istenen tesisat numarası,
2. İmzalı Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Formu,
3. Nüfus cüzdanı aslı (tüzel kişilerde yetkilinin nüfus cüzdanı),
4. Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı (Suyun yeraltından çıkarılması veya yer üstü kaynaklarından
alınması durumunda DSİ (Devlet Su İşleri)’den alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izni),
5. Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nden alınmış belge,
6. Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler,
Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise,
Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, şirket kaşesi
Seracılık faaliyeti ile ilgili olarak:
25.06.2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca
Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu belgelenmiş olan veya İl/İlçe Tarım Müdürlükleri’nden seracılık
faaliyetine ilişkin olduğuna dair belge alınan abonelikler ve bunlara ait her türlü tesis ve/veya ekipmanı da bu
abone grubuna dâhildir.
TARIMSAL SULAMA (Hayvancılık Faaliyeti ile ilgili olarak)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/3/2018 tarihli toplantısında alınan karara göre Dağıtım Lisansı Sahibi
Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarının MADDE 5-(3)
fıkrasında değişikliğe gidilmiştir. Tarımsal sulama abone grubunun kapsamı genişletilmiş olup, aşağıdaki
faaliyet kolunda bulunan müşterilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden aldıkları belgeye
göre tarımsal sulama abone grubundan faydalanabileceklerdir. Müşterilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığının
tespiti sonucunda Şirketimize ibraz edecekleri rapora göre tarımsal sulama abone grubu üzerinden
perakende satış sözleşmesi imzalayabileceklerdir.
Tarımsal Sulama Abone Grubu Kapsamında Bulunan Tesisler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Süt Toplama Merkezleri
Büyükbaş Besi İşletmeleri
Büyükbaş Süt İşletmeleri
Küçükbaş İşletmeleri
Etlik Tavuk Kümesi
Yumurtacı Tavuk Kümesi
Damızlık Kümesi
Kuluçkahane İşletmeleri

Gerekli Belgeler:
1. Abone olunmak istenen tesisat numarası,
2. İmzalı Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Formu,
3. Nüfus cüzdanı aslı (tüzel kişilerde yetkilinin nüfus cüzdanı),
4. Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nden alınmış “İşletme Tescil Belgesi”
Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise,
Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, şirket kaşesi

Not: Tüketiciler, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerden “Tarımsal Sulama Raporu“ veya “İşletme Tescil Belgesi”
alabilmeleri için ilk olarak Şirketimizden üst yazı almaları gerekmektedir.

