BAĞLANTI HATTI YAPIM SÖZLEŞMESİ
MADDE-1 KONU:
Bu sözleşme, 01.06.2017 tarih ve 30083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik
Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında bağlantı
hattının kullanıcı tarafından tesis edilmesi veya ettirilmesine ilişkin hüküm ve şartları içerir.
MADDE-2 TARAFLAR:
Bu sözleşme ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (Bundan böyle kısaca DAĞITIM ŞİRKETİ olarak
anılacaktır) ile bağlantı hattı niteliğindeki elektrik tesislerini yapacak olan (yetkilendirilmesi durumunda
SMM/Fen Adamı) …………………………………………(Bundan böyle kısaca KULLANICI olarak
anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
Bağlantı hattının yapımını üstlenen …………………………………(Bundan böyle kısaca YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır)’dir.
MADDE-3 TESİSİN KURULUŞ YERİ: (Kullanıcı Tesisinin bulunduğu yerin açık adresi yazılacak)
…………………………………………………………………………………………………..
MADDE-4 TESİSİN BESLENME NOKTASI: (Kullanıcı tesisinin TR’den itibaren kullanıcı yerine kadar olan
elektriksel adresi yazılacaktır.)

…………………………………………………………………………………………………..
MADDE-5 TESİSİN PROJELENDİRİLMESİ:
Bağlantı hattına ait elektrik projesi yürürlükteki mevzuata uygun olarak Kullanıcı tarafından hazırlanacak
ve onaylattırılacaktır.
İşin yapımı esnasında zorunlu nedenlerle ortaya çıkacak değişiklikler için Kullanıcı tarafından proje
tadilatı yapılacak ve onay alınacaktır.
MADDE 6- TEMİNAT:
Kazı izin başvuruları “UEDAS” tarafından yapılacak ise;
…/…/…. tarih ve ….. sayılı onaylı projesinde anılan tesisler için Sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmemesine karşılık gelmek üzere, …… , …..TL nakit teminat (UEDAS
Vakıf Bank Bursa Şubesi TR54 0001 5001 5800 7298 2308 58 nolu hesaba) veya kesin ve süresiz teminat
mektubu olarak Dağıtım Şirketine verecektir. Kullanıcı Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmemesi halinde alınan nakit teminat veya teminat mektubu nakde çevrilecektir.
Kazı izin başvuruları “Kullanıcı” tarafından yapılacak ise; herhangi bir teminat bedeli alınmayacaktır.
MADDE 7- TEMİNAT İADESİ:
Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Alt yapı çalışmalarının
sonlanması ve kaplamaların yapılması ile beraber BELEDİYE/AYKOME İlgili Yönetmeliklerine uygun
olarak işin kabulünü yaptırmaktan sorumludur. Sözleşmeye esas bağlantı hattı yapım işine esas Kabul
Tutanağı veya İş Bitim Belgesi düzenlenecek ve taraflarca imzalanacaktır. BELEDİYE/AYKOME
kabulden sonra teminat iadesinde bir sakınca olmadığı tutanak ile belirlendikten sonra tamamına ait
teminat iade işlemleri gerçekleştirilir. Bu serbest bırakmada Kullanıcı Dağıtım Şirketinden faiz, masraf,
vb. gibi hiçbir bedel isteminde bulunamaz.
MADDE 8- DİĞER MASRAFLAR:
Bu sözleşmeden doğan damga vergisi ile diğer vergi, resim, harç vb. masraflar Kullanıcı tarafından
karşılanacaktır.
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MADDE 9- VAZGEÇME:
Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra, Kullanıcının tesisleri yapmaktan veya enerji alış-verisinden
vazgeçmesi durumunda;
*Dağıtım Şirketi bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu Sözleşmenin feshi ile
ilgili Bağlantı Anlaşması da yürürlükten kalkmış olacaktır.
*Bu Sözleşmenin fesih tarihine kadar Dağıtım Şirketi tarafından anılan tesislere ilişkin olarak yapılmış
olan bir harcama varsa, bütün masraflar, kanuni usullere uygun tutulmuş defter kaydı esas alınarak
hesaplanacak ve bu miktar Kullanıcı tarafından Dağıtım Şirketinin yazılı isteminden itibaren 30 gün
içerisinde, bir defada ve nakden Dağıtım Şirketinin veznesine yatırılacaktır. Kullanıcı bu bedeli belirtilen
süre içinde ödemez ise, Dağıtım Şirketi bu bedeli gecikme faizi ile birlikte isteme hakkına sahiptir.
İstenilen bedelin Kullanıcı tarafından ödenmemesi durumunda kesin teminat nakde çevrilerek tahsil
edilecektir.
MADDE 10- İŞİN YAPILMASI VE YAPIM KOŞULLARI:
Tesiste kullanılacak malzemeler TEDAŞ malzeme şartnamelerine ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak
temin edilecektir. Bağlantı hattı montajı işleri, BELEDİYE/AYKOME Yönetmelikleri ile TEDAŞ Kablo
Montaj Usul Esasları, ayrıca yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
Yüklenici/Kullanıcı tarafından yapılacak olan işlerin yürütülmesinde iş güvenliği ile ilgili mevzuata
uyulacak ve tüm güvenlik tedbirleri yüklenici/kullanıcı tarafından alınacaktır. Tesislerin yapılması
esnasında üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan yüklenici/kullanıcı sorumludur.
Yüklenici, tesis edilecek kablo güzergahının koordinat bilgilerini UEDAŞ TESİS YAPIM VE CBS VERİ
ÜRETİM ŞARTNAMESİ’ ne uygun formatta dağıtım şirketine ibraz edecek. CBS bölümünden uygundur
yazısı alacaktır.
Yeraltı tesis edilecek bağlantı hatları için, kazı ruhsat hazırlanması sürecinde gerekli tüm evrakların
tamamlanması, BELEDİYE/AYKOME tarafından istenen; atık taşıma belgesinin edinilmesi, dosya işlem
ücreti, kazı ruhsatının sonuçlandırılması yüklenici/kullanıcıya aittir.
Yüklenici/Kullanıcı kazı izni alınmadan kesinlikle çalışmaya başlamayacaktır.
Üst kaplaması tamamlanmayan işlerde tesise DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından enerji verilmeyecektir.
MADDE-11 TESİS GEÇİCİ KABUL SÜREÇLERİ:
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B Maddesinin 4. Fıkrasında belirtildiği
üzere;
a) Kabul yetkisinin Dağıtım Şirketinde Olması Durumu; tesisin kabule hazır olduğuna dair kullanıcı
tarafından dağıtım şirketine yapılan bildirimden itibaren 15 gün içerisinde Dağıtım Şirketince
yapılacaktır.
b) Kabul Yetkisinin Dağıtım Şirketi dışında bir kuruma ait olması durumu; dağıtım şirketi tesisin kabule
hazır olduğuna dair kullanıcı tarafından dağıtım şirketine yapılan bildirimden itibaren 5 gün içinde
yetkili kurum/kuruluşa geçici kabulün yapılması için başvuruda bulunur ve geçici kabul yetkili
kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
Kabuller sırasında ilgili mevzuat ve şartnameler ile onaylı projesine göre saptanan eksiklikler ve
aksaklıklar kullanıcı/yüklenici tarafından giderilecektir.
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MADDE-12 TESİSİN DEVİR İŞLEMLERİ:
a) Meskun mahal sınırları içerisinde tesis edilecek bağlantı hatları;
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B Maddesinin 4. Fıkrasına göre
enerjilendirme tarihinden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım şirketine devredilmiş
kabul edilir.
b) Meskun mahal sınırları dışında tesis edilecek bağlantı hatları;
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/B Maddesinin 6. Fıkrasına göre
enerjilendirme tarihinden itibaren beş yıl boyunca bağlantı hattı niteliğini koruyarak, bu süre sonunda
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım şirketine devredilmiş kabul edilir.
Beş yıl içerisinde başka bir kullanıcı tarafından bağlantı hattından enerji talebinin olması durumunda;
bağlantı hattını tesis eden veya bağlantı bedeli ya da hat katılım bedeli ödeyen kullanıcının
muvafakatine gerek olmaksızın enerji talep eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından söz konusu
bağlantı hattını tesis eden veya hat katılım payı ödeyerek hattın ortağı konumunda olan hat
maliklerine bağlantı güçleri ve bağlantının sağlanacağı mesafeye bağlı olarak belirlenen hat katılım
bedeli ödeyerek faydalandırılacaktır.
MADDE-13 ÖZEL HÜKÜMLER:
Bağlantı hatlarının tesis edilmesi işi ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlara girmeyen özel
durumların olması halinde bu protokole özel hükümler ilave edilerek duruma açıklık getirilir.
İşbu protokol ile taraflar arasında iki nüsha olarak düzenlenerek …./…./201.. Tarihinde imzalanmıştır.
Bu sözleşme ile ilgili meydana gelen anlaşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri yetkilidir.
Bu protokol ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
TARAFLAR
YÜKLENECİ

KULLANICI
T.C. No: …………….

V.D. No: ………………….

Ad: …………………..

Firma Adı: ..……………...

Soyad: ……………….

………………………….

Adres: ……………….

Adres: ..…………………..

………………………..

.………………………….

Tel: …………………..

Tel: ..……………………...

İmza:

İmza:

UEDAŞ
Yetkili:

Kullancı Banka Şube ve Hesap No:
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