
 

 

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.  
OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) 

KULLANICI TALEP FORMU 
  

 
Talep Sahibi (Kullanıcı) Adı Soyadı   : 

Tesisat Numarası    : 

Tesisat Adresi     : 

Telefon Numarası    : 

GSM Numarası     : 

E-Posta Adresi     : 

 
Kullanım Koşulları : 
 
1.Talep Sahibi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) hesabına bireysel erişim için, bu formu doldurarak 
şirketimize başvuruda bulunmaktadır. 
 
2. Talep Sahibi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) hesabı erişim şifresi temini için; tutanağın imzalı halini, 
bilgi@fıratedas.com.tr adresine e-posta ile göndererek veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü Müşteri Operasyonları 
Yönetmenliği’ne ve Tedarikçilerde Şirket Müdürlüğü’ne elden teslim ederek başvuru yapmalıdır. 
 
2.Talep Sahibi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) hesabına erişim için; internet web tarayıcısı (Browser) 
üzerinden “ososportal.aksa.com.tr/arilportal” adresine giriş yapabilir. 
 
3.Kullanıcıya ait yukarıdaki veriler, OSOS kullanımı için asgari zorunlu bilgiler olup, talep Sahibi, yukarıdaki 
bilgilerin doğruluğunu kabul eder ve bu tarihten itibaren belirtilen adres ve/veya tebligata elverişli e-mail ile 
kendisine yapılacak olan tesisatla ilgili tüm (fatura, kesme bildirimi, endeks bilgilerinin takibi, depozito bedeli 
artırımı vb.) bildirimlerin tarafına tebliğ edildiğini kabul etmiş sayılır. 
 
4.Talep Sahibi, OSOS hesabına kullanıcı adı ile e-posta adresine gelen şifreyi kullanarak girebilir ve tesisatına ait 
ay sonu endeks bilgilerini takip edebilir. 
 
5.Talep Sahibi, OSOS hesabını kullanım esnasında tüm kurallara uyacağını, şifresini 3. şahıslarla paylaşmayacağını 
ve kurallara uymaması halinde doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 
 
6.Talep Sahibi, yukarıda belirtilen adres, telefon ve e-posta adreslerinde oluşacak değişiklikleri en kısa sürede 
Fırat EDAŞ'a bildirmekle yükümlüdür. 
 
7.Talep Sahibi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında sadece ay sonu endeks bilgilerini ücretsiz 
görüntüleyebilir. İlave veri talep etmesi durumunda sayaç başına her yıl EPDK kurul kararı ile belirlenecek bedeli 
aşağıda yer alan şirket hesaplarına ödemeyi kabul eder. Ödemeler, her yılın ilk 10 iş günü içerisinde ilgili yılın 
tamamını kapsayacak şekilde peşin olarak yapılacaktır. Talep Sahibi ödeme dekontlarını Fırat EDAŞ'a bildirmekle 
yükümlüdür. Aksi takdirde OSOS Kullanıcı Hesabına erişiminin engelleneceğini peşinen kabul etmiş sayılır. 
 
Gerekli Belgeler : 
 
- Vekaletname ve ya Yetki Belgesi (, imza sirkülerindeki yetkilinin/yetkililerin imzasını içerecek şekilde ilgili şirketin 
antetli kağıdına “OSOS şifresinin . …. isimli kişiye verilmesi” ifadesi de belirtilerek sunulmalıdır) 
- - OSOS Veri Talebi Bedeli Ödeme Dekontu (Dekont açıklama kısmında mutlaka talep sahibinin “Adı-Soyadı ve 
OSOS Veri Talebi Bedeli” yazılmalıdır) 
 

BANKA ADI VE ŞUBESİ IBAN NO 

ZİRAAT BANKASI ELAZIĞ GAZİ CADDESİ ŞUBESİ TR 88 0001 0017 8131 6250 8959 00 

ZİRAAT BANKASI TUNCELİ ŞUBESİ TR 42 0001 0002 9831 6250 8958 97 

ZİRAAT BANKASI BİNGÖL ŞUBESİ TR 20 0001 0003 0231 6250 8958 99 

ZİRAAT BANKASI MALATYA MERKEZ ŞUBESİ TR 27 0001 0001 8331 6250 8959 03 

 
TÜKETİCİ         TESLİM ALAN 
Ad ve Soyad : 
İmza  : 

mailto:bilgi@coruhedas.com.tr


 

 

Tarih  : 
 


