
DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ 

Bağlantı Anlaşması, Abonelik Sözleşmesi, Abonelik Fesih ve diğer bir çok işlemi 
Online İşlemler (https://online.izgaz.com.tr/) üzerinden yapabilirsiniz. 
 
 
 

BAĞLANTI ANLAŞMASI: 
Bağlantı anlaşmasını İzgaz abone merkezlerine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Tapu&Yapı Ruhsatı fotokopisi, 
(Tapu Sahibinin) Kimlik Fotokopisi ile İzgaz abone merkezlerine giderek işlem yapılır. İşlemi yapabilmek adına, 
Tapu sahibi ve Yapı ruhsatı sahibi bulunmalıdır. 
 

Aynı işlemi Online olarak gerçekleştirmeniz de mümkündür.  
Bağlantı Anlaşması başvurusu yapmak için tıklayınız.  
https://online.izgaz.com.tr/uyeOlmadanYapilanIslemler/OnlineBaglantiSozlemesi.aspx 
 

 
Yapım aşamasını izleyebilmek için linki tıklayınız. 
https://www.youtube.com/watch?v=tc-RWqn2ci8&ab_channel=izgaz 
 
 
 

ABONELİK BAŞVURUSU: 
Abonelik başvurusunu İzgaz abone merkezlerine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Tapu&Yapı Ruhsatı fotokopisi,  
Kimlik Fotokopisi ile İzgaz abone merkezlerine giderek işlem yapılır. Kiracı kendi kimlik fotokopisi ile işlemi 
gerçekleştirebilirler.Doğal gaz Kullanım (Abonelik) Sözleşmesi TESİSAT NUMARASI ile yapılmaktadır. 
 
Abonelik işleminizi E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Tesisat numarasını bilmiyor iseniz öğrenmek için TIKLAYIN 
https://online.izgaz.com.tr/uyeOlmadanYapilanIslemler/TesisatBul.aspx 
 
Tesisat numaranız ile e-Devlet üzerinden Abonelik yapabilirsiniz. “İzgaz Abonelik Sözleşmesi Başvuru” başlığı ile  
başvuru yapabilirsiniz. Başvuru linki için TIKLAYIN 
https://www.turkiye.gov.tr/izgaz-izmit-gd-sanayi-ve-ticaret-as-dg-abonelik-sozlesmesi-basvurusu 
 

 
Yapım aşamasını izleyebilmek için linki tıklayınız. 
https://www.youtube.com/watch?v=PmBkK6aa9GU&ab_channel=izgaz 
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ABONELİK SÖZLEŞMESİ FESİH: 
Abonelik fesih başvurusunu İzgaz abone merkezlerine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Fesih işlemi Kimliğiniz ve 
TESİSAT NUMARASI ile yapılabilmektedir. 
 
Abonelik Fesih işleminizi E-Devlet ve İzgaz web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 
e-Devlet üzerinden Abonelik İptal başvurusu yapmak için TIKLAYIN 
https://www.turkiye.gov.tr/izgaz-izmit-gd-sanayi-ve-ticaret-as-dg-abonelik-sozlesme-feshi-basvurusu 
 
Web sitemiz üzerinden Abonelik İptal başvurusu yapmak için TIKLAYIN 
https://online.izgaz.com.tr/uyeOlmadanYapilanIslemler/FesihTalebi.aspx 
 
 

 
Yapım aşamasını izleyebilmek için linki tıklayınız. 
https://www.youtube.com/watch?v=q_bLeBwOty4&ab_channel=izgaz 
 
 

HAT KUTU TALEBİ: 
Hat kutu talebi başvurusunu İzgaz abone merkezlerine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Abonelik merkezinde 
alacağınız Talep formunu doldurarak, Tapu&Yapı Ruhsatı fotokopisi,  Kimlik Fotokopisi ile başvuru tamamlanır. 
 
Hat Kutu Talebinizi İzgaz web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. 
Hat kutu talebi yapmak için TIKLAYIN 
https://online.izgaz.com.tr/uyeOlmadanYapilanIslemler/HatKutuTalepFormu.aspx 
 
 

 
 
Yapım aşamasını izleyebilmek için linki tıklayınız. 
https://www.youtube.com/watch?v=kLft8E_22BU&ab_channel=izgaz 
 
 
Önemli Not: e-devlet üzerinden işlem yapabilmeniz için bilgilerinizin (TC Kimlik No, Telefon No vb) İZGAZ 
sisteminde güncel olması gerekmektedir. Eğer bilgileriniz güncel değil ise Müşteri Hizmet Merkezlerimizden işlem 
yaptırmanız gerekmektedir.   
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