16 Nisan 2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI
Tarih: .../.../......

Bu anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda
belirtilen................................................................tesisin/tesislerin, Elektrik Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuatı uyarınca dağıtım sistemini kullanması için gerekli hüküm ve şartları
içermektedir.

Kanuni Adresleri

Kullanıcı(*):

İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 7

Kullanıcı Sıfatı:

26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

KEP: osmangaziedas@hs03.kep.tr

KEP:

Temsile Yetkili Kişiler
(İmzalar)
Dağıtım Şirketi

Kullanıcı

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Bu anlaşma, genel hükümleri içeren birinci bölümü (15 madde ve 6 sayfa) ve özel hükümleri ve
ekleri içeren ikinci bölümü ile birlikte ayrılmaz bir bütündür.

(*)Kullanıcı: Bu anlaşmada, dağıtım sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler
ve tedarik şirketlerini ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1. KULLANICIYA ÖZGÜ ŞARTLAR:
Dağıtım sisteminin kullanılmasına ilişkin bilgiler Ek-1’de belirtildiği şekildedir.
MADDE 2. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER:
A. Mali Yükümlülükler:
1. Dağıtım Sistemi Kullanım Fiyatı Üzerinden Hesaplanan Bedellerin Ödenmesi:
(1) Kullanıcı, aylık olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
çerçevesinde dağıtım şirketlerince bildirilen uzlaştırmaya esas veriş-çekiş verileri esas alınarak
Kurum tarafından onaylanan tarifelere göre hesaplanıp tahakkuk ettirilen dağıtım sistemi
kullanımına ilişkin bedelleri Dağıtım Şirketine öder.
(2) Dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme
bildirimini, takip eden ay içerisinde kullanıcıya gönderir.
(3) Kullanıcı, ödeme bildiriminin kendisine tebliğ edildiği günü izleyen 15 (onbeş) gün
içerisinde bildirimde yer alan tutarı Dağıtım Şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen
gecikme zammı uygulanır.
(4) Maddi hatalar dışında, ödeme bildirimi içeriğine yapılacak herhangi bir itiraz ödemeyi
durdurmaz.
(5) Dağıtım Şirketinin hatası nedeniyle fazla tahakkuk edilmiş olan tutara, ödeme bildiriminin
tebliğ edildiği günden itibaren 10 (on) gün içerisinde itiraz edilebilir. 10 (on) iş günü içerisinde
itiraz sonuçlandırılır. İtirazın kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde fazla ödenen tutar,
ödeme süresinin bitiminden başlamak üzere 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı da dahil olmak üzere
kullanıcıya 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir. Kullanıcıya eksik faturalama yapıldığının tespiti
halinde ise Dağıtım Şirketi eksik kısım kadar ilave tahakkuk yapar ve 15 (onbeş) gün ödeme
süresi vererek Kullanıcıya ilgili döneme ilişkin ek ödeme bildiriminde bulunur.
(6) Kullanıcının, Dağıtım Şirketine karşı bu anlaşmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini
son ödeme tarihine kadar yerine getirmemesi durumunda Dağıtım Şirketi tarafından kullanıcıya
uyarı bildiriminde bulunulur. Kullanıcı, Dağıtım Şirketi tarafından yapılan uyarı bildirimine
rağmen, ödeme yükümlülüğünü bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 8 (sekiz) gün içerisinde
yerine getirmezse, kullanıcıdan bu anlaşma kapsamında alınan teminat kullanıcının borçlarına
mahsup edilir.
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(7) Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması halinde, 6 ncı fıkra kapsamında
yapılan mahsup işlemi neticesinde teminatın gecikmiş borca yeterli gelmemesi durumunda
Dağıtım Şirketi tarafından kullanıcıya kesme bildiriminde bulunulur. Kesme bildiriminin
yapıldığı tarihi izleyen 8 (sekiz) gün içerisinde bildirim kapsamındaki ödeme yükümlülüğünü
yerine getirmeyen kullanıcının sistemle bağlantısı kesilir ve söz konusu yükümlülük ile teminat
yükümlüğü tamamlanana kadar kullanıcının bağlantısı yeniden tesis edilmez.
2.Diğer Masraflar:
Bu anlaşmadan doğan vergi, resim, harç gibi yükümlülükler ile diğer masraflar kullanıcı
tarafından karşılanır. İlgili mevzuatta bu kapsamda muafiyet tanınan kullanıcıların muafiyet
hakları saklıdır.
3.Tazminat:
(a) Kullanıcı, bu anlaşma ve ilgili mevzuata aykırı davranışları sonucunda Dağıtım Şirketinin
uğradığı zararları tazmin eder.
(b) Dağıtım şirketi, bu anlaşma ve ilgili mevzuat kapsamında ortaya çıkan tazminatları
kullanıcıya öder.
B- Veri Sağlama:
Kullanıcı, dağıtım sistemi kullanım fiyatının hesaplanmasına ilişkin talep edilen gerekli bilgi
ve belgeyi Dağıtım Şirketine verir.
MADDE 3. MÜCBİR SEBEP HALLERİ:
(1) Bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci
maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı yerine getirilemediği takdirde, mücbir sebep
olayının veya etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre
boyunca etkilenen yükümlülükler askıya alınır.
(2) Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüğünü yerine getiremeyen kullanıcı; mücbir sebebe yol
açan koşulları, mahiyetini ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim raporunu,
mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu ortadan
kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren raporları mücbir sebebin oluştuğu
tarihi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Dağıtım Şirketine gönderir.
MADDE 4. DEVİR, TEMLİK VE REHİN:
(1) Kullanıcı, bu anlaşma kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini önceden Dağıtım
Şirketinden yazılı onay almaksızın başkalarına devir, temlik ve rehne konu edemez.
(2) Devir ve temlik;
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a) Devir ve temlik edilmesi teklif edilen kişi bu Anlaşmaya taraf olacağını, Anlaşmanın
tüm hüküm ve şartlarına uyacağını ve yükümlülüklerini yerine getireceğini Dağıtım Şirketine
doğrudan taahhüt etmeden,
b) Kullanıcı, kendi yükümlülükleri için vermiş olduğu teminatı devir ve temlik edilmesi
teklif edilen kişinin yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde genişletmeden veya Dağıtım
Şirketine eşdeğer bir teminat sağlayan yeni bir teminatla değiştirmeden,
geçerli olmaz.
(3) Dağıtım şirketi bu anlaşmadan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Kurul onayı
almaksızın devir, temlik ve rehin edemez.
MADDE 5. HİZMET ALIMI:
Dağıtım Şirketi ile kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu anlaşma
kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı
yoluna gidilmesi, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. Hizmet
alımında bulunan kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az 3 (üç) iş günü
öncesinden Dağıtım Şirketine yazılı olarak bildirir.
MADDE 6. GİZLİLİK:
Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri yahut işbu anlaşmanın
uygulanması sonucu sahip oldukları ticari önemi haiz bilgilerin gizli tutulması için gerekli
tedbirleri almak ve kendi iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şahıslara
açıklamamak ve ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.
MADDE 7. FERAGAT:
Taraflar yazılı olarak haklarından feragat etmediği sürece; ilgili mevzuat ve bu anlaşma
kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme, bu hakları kısmen veya tamamen ortadan
kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması,
bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
MADDE 8. EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEŞMELER:
(1) Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde aralarında mevzuat çerçevesinde bu
anlaşmaya aykırı olmamak üzere, bu anlaşmaya ek olarak ilave ve/veya değişiklik
protokolleri/sözleşmeleri yapabilir.
(2) Bu anlaşmanın birinci bölümünde yer alan genel hükümler, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurul kararı ile değiştirilebilir.
MADDE 9. SONA ERME:
(1)Bu anlaşma;
a) Kullanıcının lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi halinde,
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b) Dağıtım Şirketi ile üretim faaliyeti gösteren kullanıcı arasında imzalanan Bağlantı
Anlaşmasının sona ermesi halinde,
c) Kullanıcının iflasının kesinleşmesi veya acze düşmesi hallerinde, kendiliğinden sona erer.
(2) Kullanıcının, bu anlaşmaya konu dağıtım sistemi kullanımını sona erdirmek üzere Dağıtım
Şirketine yazılı olarak başvurması halinde, tarafların mutabık kalacakları tarihte bu anlaşma
sona ermiş kabul edilir. Bu durumda kullanıcı, dağıtım sistemi kullanımını sona erdirme talebini
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde belirtilen süre ve uygulamalara
göre Dağıtım Şirketine yazılı olarak bildirir.
(3) Bu anlaşmanın sona ermesi, tarafların bu anlaşmadan kaynaklanan mali yükümlülüklerini
ortadan kaldırmaz.
MADDE 10. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜKTE ANLAŞMANIN GEÇERLİLİĞİ:
Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün, batıl, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata
aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum anlaşmanın geri kalan hükümlerinin geçerliğini kısmen
veya tamamen ortadan kaldırmaz.
MADDE 11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
(1) Dağıtım Şirketi ile kullanıcının bu anlaşmanın hükümleri üzerinde mutabakata
varamamaları halinde, taraflar anlaşmazlığın çözümü konusunda Kuruma yazılı olarak
başvuruda bulunabilir.
(2) İşbu anlaşmadan doğan uyuşmazlıklar görevli ve yetkili mahkemelerde çözülür.
MADDE 12. BİLDİRİMLER:
(1) Bu anlaşma uyarınca yapılacak bildirimler noter aracılığıyla, bu anlaşmada yer alan Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) adresi yoluyla veya Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım
Yönetmeliği’nde öngörülen usullere göre yapılır.
(2) Dağıtım Şirketinin adres değişikliği, resmi internet sayfasında yayımlanarak bildirilir.
Kullanıcı, iletişim adresindeki değişikliği Dağıtım Şirketine değişiklik gerçekleştikten sonraki
10 (on) gün içinde bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 13. MEVZUATA UYUM:
Bu anlaşmanın yürürlük tarihinden sonraki ilgili mevzuat değişiklikleri taraflar için
bağlayıcıdır.
MADDE 14. TEMİNAT ALINMASI:
(1) Kullanıcı, bu anlaşma kapsamındaki sistem kullanım bedeline ilişkin ödeme
yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen Dağıtım Şirketine teminat olarak nakit
veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu verir. Ancak, her koşulda alınan teminat miktarı,
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a) Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması durumunda anlaşma tarihinden önceki
bir yıl içinde kendisine tahakkuk ettirilen aylık sistem kullanım bedellerinin en yükseğinin 2
(iki) katından,
b) Kullanıcının tedarik şirketi veya serbest tüketicilere doğrudan satış yapan üretim şirketi
olması halinde, ilgili dağıtım bölgesi sınırlarında bulunan ve portföyünde yer alan tüketiciler
için anlaşma tarihinden önceki bir yıl içinde tahakkuk ettirilen aylık sistem kullanım
bedellerinin aylık toplamlarının en yükseğinin 2 (iki) katından,
daha fazla olamaz. Bu anlaşma kapsamında kullanıcıdan alınan teminatlar EK-2’de
belirtilmiştir.
(2) Alınan teminat miktarı, kullanıcının veya kullanıcının portföyünde yer alan tüketicilerin
geriye dönük 1 (bir) yıllık üretiminin/ tüketiminin bulunmaması durumunda söz konusu
kullanıcıya veya tüketiciye ilişkin olarak,
(a) Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması halinde kullanıcının üretim
lisansında yer alan kurulu gücü ve yıllık üretim miktarının onikide birine göre tarifesine uygun
olarak hesaplanan bedelin iki katından,
(b) Kullanıcının tedarik şirketi veya serbest tüketicilere doğrudan satış yapan üretim şirketi
olması halinde, ilgili dağıtım bölgesi sınırlarında bulunan ve portföyünde yer alan tüketicilerin
Bağlantı Anlaşmasında belirtilen anlaşma gücü ile bir ayda 20 (yirmi) gün ve günde 8 (sekiz)
saat çalışacağı varsayılarak tarifesine uygun olarak hesaplanan bedelin iki katından,
fazla olamaz.
(3) Teminatın tamamının veya bir kısmının bu anlaşmanın 2 nci maddesi kapsamında
kullanıcının borçlarına mahsup edilmesi, kullanıcının ilgili dağıtım bölgesi sınırları içerisindeki
tüketim miktarında artış olacağının Piyasa İşletmecisi nezdindeki kayıtlar sonucunda tespit
edilmesi veya son dönem faturasının teminat arttırımını gerektirmesi hallerinde kullanıcı
tarafından verilen teminatlar Dağıtım Şirketi tarafından yapılan bildirimi izleyen 10 (on) iş günü
içerisinde, ek teminat verilmek sureti ile tamamlanır veya yenilenir. Teminat tamamlama veya
yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcının durumu Dağıtım Şirketi tarafından
ilgili mevzuat kapsamında Kuruma bildirilir.
(4) Anlaşmanın sona ermesi halinde kullanıcının doğmuş ve/veya doğacak mali
yükümlülüklerini aşan teminat miktarı herhangi bir talep aranmaksızın kullanıcıya 30 (otuz)
gün içerisinde iade edilir.
MADDE 15. YÜRÜRLÜĞE GİRME:
Bu Anlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Ekler:
1. Dağıtım Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Bilgiler,
2. Teminatlar.
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İKİNCİ BÖLÜM
EK-1
DAĞITIM SİSTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Lisans No
:
Lisans Tarihi
:
Lisans Süresi
:
Tesis Adresi
:
Dağıtım Bölgesi
:
Transformatör Merkezi/EİH
:
Gerilim Seviyesi
Ölçüm Noktası
Sistem Kullanımı İçin Öngörülen Tarih
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:
:
:

EK-2
TEMİNATLAR
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