TD- 1A TİPİ

DAĞITIM SİSTEMİ BAĞLANTI ANLAŞMASI EKİ
DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMININ KULLANICI TARAFINDAN FİNANSE EDİLMESİ
DURUMUNDA UYGULANACAK OLAN
ÖZEL TESİS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
a) ŞİRKET
1.
2.
3.
4.
5.

Adı
Adresi
Telefon numarası
Faks numarası
Bildirime esas e-posta adresi

: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
: Şair Fuzuli Cad. No:7 Eskişehir
: 0 222 211 60 00
: 0 222 230 15 53
:

b) KULLANICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adı, soyadı/ticaret unvanı
T.C. Kimlik No
:
Vergi Kimlik No
Yüklenicinin tebligat adresi
Telefon numarası
Bildirime esas faks numarası
Bildirime esas e-posta adresi

:
:
:
:
:
:

c) İŞİN ADI
1.
2.
3.
4.

İşin Adı
İşin yapılma yeri
İşin niteliği, türü
Bedeli

:
:
:
:

-TL (Yazıyla)

d) Bu sözleşmenin tarafları Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (“ŞİRKET”) ile
……………………………………. (“KULLANICI”) olup, sözleşme taraflarca birlikte imza
altına alınmıştır.
e) Taraflar imza karşılığı elden teslim, iadeli taahhütlü mektupla veya kayıtlı elektronik posta
yoluyla bildirimde bulunmak koşuluyla; posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik
posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18.
Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde Sözleşme’nin feshi, rücu ya da temerrüde yönelik ihbar ya
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da ihtarların geçerli olabilmesi için noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü posta ya da telgraf ile
yapılması zorunludur.
f) Tarafların sözleşmede belirteceği zorunlu elektronik tebligat adresine (PTT) gönderilen
bildirim, ilgili tarafın elektronik tebligatın ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış
sayılır.
g) Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, faks veya elektronik posta
gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
h) KULLANICININ sözleşme imza tarihinde diğer tarafa bildirdiği bilgilerinin (ad, soyad, ticari
unvan vb.) değişmesi halinde yazılı olarak ŞİRKET’ e bildirim yapmakla yükümlü olup, verdiği
bilgilerin doğruluğunu kabul ve teyit eder.
MADDE 2- AMAÇ VE KAPSAM
a) Bu Sözleşme, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem
Kullanım Yönetmeliği ve EPDK’nın 27/08/2014 tarih, 5187-2 No’lu Kurul Kararı ile onaylanan
Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilme Metodolojisi uyarınca hazırlanmıştır.
b) Bu Sözleşme içeriğindeki;





Bakanlık: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığını
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu
TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
TEDAŞ Malzeme Şartnameleri: TEDAŞ Malzeme Yönetim Dairesi Şartnamelerini
ifade eder.

c) İş bu sözleşme ….../….../….….. tarihli Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması’nın ekidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TESİS DEVİR BEDELİ
a) Bu sözleşmeye konu edilen tesisler, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
21 inci maddesi kapsamında KULLANICI tarafından finanse edilecek olup, KULLANICI
tesisinin dağıtım sistemine bağlantısını teminen;
………Tarih, …………..……... Sayılı bağlantı görüşü evrakı
………Tarih, ……………. sayılı ………… tarafından onaylanan projede belirtilen,
…………………………….TM’den beslenen ……………..………….nolu direk/binadan
enerjilendirilen ………………………….….envanter nolu trafo binası/ENH da son bulan
dağıtım tesisinin yapım işidir.
b) Tesis Devir Bedeli, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 21.Maddesi ve aynı madde
uyarınca EPDK tarafından yayımlanmış olan “Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis
Edilme Metodolojisi” doğrultusunda ve ekte (Ek-1) yer alan dağıtım tesisi birim bedelleri ile
hesaplanan -………………………..….- TL’ dir. (Ek-2) Ancak EPDK tarafından bu kapsamda
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hazırlanan birim bedellerde değişiklik yapılması veya ihalede farklı bir bedel ortaya çıkması
halinde geri ödemeye esas olarak yayımlanan birim bedeller kullanılacaktır.
c) Kamulaştırmaya esas harita ve planların yapım maliyetleri ve kamulaştırma işlemlerinin
tamamlanması için resmi kurumlara ödenen tüm izin, harç, vb. masraflar 4. maddede belirtilen
sözleşme bedeline dâhil olmayıp harcamaların geri ödemesi belge karşılığı yapılacaktır.
Karayolları geçişi, kazı izinleri gibi diğer zorunlu giderlerin de başvuru sahibi tarafından
karşılanması esastır. Bu madde kapsamındaki iş ve işlemler için başvuru sahibi tarafından
finanse edilen bedeller de geri ödemede dikkate alınır.
d) Kamulaştırmaya esas harita ve planların yapım maliyetleri ve kamulaştırma işlemlerinin
tamamlanması için resmi kurumlara ödenen bedeller dışında hiçbir ad altında başkaca bir bedel
ŞİRKET’ ten talep edilemez.
e) ŞİRKET, ihale sonucunda oluşan bedeli ve yapım işi sürecinde oluşan hakedişleri, ihale onayı
veya hakedişin onayından itibaren üç iş günü içinde KULLANICI’YA bildirir. KULLANICI,
onaylı hakediş miktarını beş iş günü içinde ŞİRKET’İN sözleşmede belirttiği banka hesabına
yatırır.
f) İş bu sözleşme kapsamında tesis edilecek dağıtım varlıkları, ŞİRKET tarafından yapılan diğer
yatırımlar gibi ilgili olduğu usul ve esaslara, şartnameler gibi tabi olduğu mevzuata göre tesis
edilir.
g) KULLANICI, bağlantı talebinde bulunduğu kullanım yerini tesis etmiş olması veya bağlantıyı
öngördüğü tarihte bu kullanım yerini bitirmeyi taahhüt ettiğini gösterir taahhütnameyi şirkete
ibraz etmesi gerekmektedir.

Madde 5- GEÇİCİ KABUL, KESİN KABUL, KESİN HAKKEDİŞ
KULLANICI, ŞİRKET tarafından belirlenen tarihte tesisin kabulüne katılacak olup, işin geçici
kabulünün yapılmasından 1 yıl sonra kesin kabul işlemleri yapılır. Geçici kabule esas son hakedişte veya
daha sonra düzenlenen kesin hakedişte yapılan düzeltmeler taraflarca birlikte yapılır.

MADDE 6- DAĞITIM TESİSİ VE DİĞER BEDELLERİN GERİ ÖDEMESİ
a) ŞİRKET, bu sözleşme uyarınca geri ödemeye esas bedelleri, bağlantı/güç artışı görüşünde
verilen talebin karşılanacağı ………. (Yılına kadar) yılı içerisinde, mevzuatta belirtilen
şekilde dağıtım Şirketi tarafından bağlantı görüşünde verilen bağlantı talebinin
karşılanabileceği tarihteki yıl içerisinde on iki aylık eşit taksitle, Kullanıcı ’ya ulaşılamaması
halinde ise tesis edilen dağıtım varlığının bulunduğu yerdeki en yakın banka ya da PTT
şubesine, hak sahip veya sahipleri adına yatırarak öder.
b) Dağıtım tesisinin geçici kabulünün, dağıtım ŞİRKET’nin bağlantıyı karşılayabileceğini
öngördüğü tarihten sonra yapılması halinde ödeme geçici kabulün yapıldığı tarihi takip eden yıl
içerisinde yapılır. Söz konusu dağıtım tesisinin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak
hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin ve/veya ön izin belgesinin alındığı tarihte,
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geri ödemenin yapılacağı yıla kadar alınmamış olması halinde ise ödeme, bu kararların ve/veya
ilgili resmi izinlerin alındığı yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.
c) Yapılacak olan yatırımla ilgili işin başlangıcından kesin kabulünün yapılmasına kadar
gerçekleştirilecek iş ve işlemler, alınabilecek avanslar, yatırım bedelinin hesaplanması ve
ödenmesi ile ilgili olarak dağıtım Şirketleri tarafından teklif edilen ve Kurul tarafından
onaylanan metodoloji kullanılır.
d) Bu madde hükümleri uyarınca yapılan dağıtım tesisinin geçici kabulünün yapıldığı ayı takip
eden aydan itibaren, geri ödemenin yapılacağı ilk taksit tarihine kadar geri ödemesi yapılmamış
tutar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir. Vadesinde geri ödemesi yapılmamış
taksitlere ilişkin tutara, vade tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanun hükümlerine göre belirlenen kanuni faiz oranı uygulanır.

MADDE 7- TESİSLERİN MÜLKİYETİ VE KULLANIM HAKLARI
a) Tesisin geçici kabulünün yapılmasına müteakip, sözleşme kapsamında yapılan dağıtım
şebekesinin, mülkiyeti TEDAŞ’ a, İşletme Bakım Sorumluluğu ise ŞİRKET’ a ait olacaktır.
b) ŞİRKET’ in, KULLANICI' dan kaynaklanan herhangi bir sebeple, zarara uğraması, bir
ödemede bulunmak zorunda kalması, rücuen tazminat veya başka bir davaya muhatap olması
ve ödemeye mahkûm edilmesi halinde, ŞİRKET tarafından yapılan bu ödemelerin tamamı,
mahkeme ve icra masrafları, vekâlet ücretleri faizleri ile birlikte, mahkeme ya da idari
makamlarca hükmedilecek kusur oranlarına göre KULLANICI’ya tamamen rücu edilir.

MADDE 8- İŞİN VE İŞ YERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI
KULLANICI, ŞİRKET tarafından istenen Tesisin geçici kabul tarihinden devredildiği tarihe
kadar dönemi kapsayan tüm sigortaları yaptırmakla ve bu sigortalara ilişkin poliçeleri ŞİRKET’e ibraz
etmekle yükümlüdür.
Madde 9- KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ
Taraflar, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işledikleri,
birbirleriyle paylaştıkları, birbirlerine aktardıkları (24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile tanımlanan) kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri korumak amacıyla
gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklarını, kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını
sağlayacaklarını, tarafların birbirlerine aktardıkları/paylaştıkları kişisel verilerin korunması hakkında
6698 sayılı kanun kapsamında güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı ile bu tedbirlere uyulup
uyulmadığı hususlarında birbirlerini denetleyebileceğini, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel
verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi, paylaşılması, aktarılması halinde doğabilecek her türlü idari,
mali, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini ve ihlali gerçekleştiren tarafın diğer tarafın tüm
zararlarını karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
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MADDE 10- YETKİ ŞARTI
Bu Sözleşmenin uygulanmasında ŞİRKET ile KULLANICI arasında çıkabilecek her türlü
anlaşmazlık ve davaların çözümüne ve icra kovuşturmalarına Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
MADDE 11 – SÖZLEŞMEYE AİT GİDERLER
Sözleşme kapsamındaki vergi (KDV hariç), damga vergisi, harç, nakliye masrafları, gümrük,
sigorta gibi her türlü masraflar KULLANICI tarafından ödenecektir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜĞE GİRME VE YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
a) İş bu sözleşme taraflar karşılıklı müzakere ile fesih protokolü kapsamında birlikte imza altına
alarak süresinden önce feshedebilir. KULLANICI, karşılıklı fesih halinde ŞİRKET’İN
uğramış olduğu veya uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
b) Bu Sözleşme .. /../.. tarihinde .. ( .. ) sayfadan ibaret olarak tarafların yetkililerince imzalanması
ve damga vergisine ilişkin ilgili maddelerde belirtilen işlemlerin tamamlanmasına müteakip
yürürlüğe girer.

KULLANICI

OEDAŞ

EK : 1- (varsa) Madde 3.8. Kapsamında Taahhütname
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