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TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
İLETİM SİSTEMİ KONTROL ANLAŞMASI

Tarih: ..../..../......

Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen özel direkt
hattın mülkiyet sahibi ve/veya işletmecisi olan şirkete ait ………………… tesislerine
müşterilerinin ve/veya iştiraklerinin ve/veya serbest tüketicilerinin bağlantısı için Elektrik
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; özel direkt hattın ulusal iletim sistemi için geçerli
standartlara uygun olarak tesis edilmesi /ve işletilmesi ve iletim sisteminin kararlılığının ve
işletme bütünlüğünün korunması için gerekli hüküm ve şartları içermektedir.

Taraflar

Kanuni Adresleri

TEİAŞ Genel Müdürlüğü
(TEİAŞ)

Nasuh Akar Mah. Türkocağı
Cad. No:12 T Blok
Çankaya/ANKARA

Temsile Yetkili Kişiler ve
İmzaları
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(ŞİRKET)

İLETİM SİSTEMİ KONTROL ANLAŞMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1. BAĞLANTI BİLGİLERİ
Üretim lisansı sahibi Şirkete ait üretim tesisinin iletim sistemine bağlantısına ait bilgiler Şirket
ile TEİAŞ arasında imzalanmış olan …………………… tarihli Bağlantı Anlaşmasında yer
almakta olup, Şirket tarafından üretim tesisi ile müşterileri, iştirakleri veya serbest tüketiciler
arasında tesis edilecek özel direkt hatta ait bağlantı bilgileri, karakteristiği ve uzunluğu Ek’te
belirtilmiştir.
MADDE 2. TESİS VE/VEYA TEÇHİZATA İLİŞKİN BİLGİLER
Teknik Standartlara Uyma Gerekliliği ve İşletimi;
Tesis edilecek özel direkt hattın, ulusal iletim ve dağıtım şebekesi dışında ve bu şebekeler için
geçerli standartlara uygun olarak tesis edilmesi zorunludur. Özel direkt hattın kurulması ve
işletilmesi için gerekli olan her türlü tesis, teçhizat ve taşınmaz başvuru sahibi Şirket
tarafından edinilir.
Üretim lisansı sahibi Şirkete ait transformatör merkezine ve/veya bir sistem kontrol anlaşması
gereği, sağlanacak olan tesis ve/veya teçhizat ile malzemelere ilişkin tasarım, imalat ve ilgili
testler, TEİAŞ teknik şartnamelerine göre gerçekleştirilir.
Söz konusu özel direkt hat ve teçhizatı üretim lisansı sahibi Şirket tarafından işletilir.
MADDE 3. İŞLETME TALİMATLARI
Üretim lisansı sahibi Şirket/özel direkt hattan beslenen kullanıcı, Elektrik Piyasası mevzuat
hükümleri çerçevesinde TEİAŞ’ın verdiği manevra ve sair işletme talimatlarına uymakla
sorumludur.
MADDE 4. ÖZEL DİREKT HATTIN KULLANILMASI ve SİSTEM KULLANIM
ANLAŞMASI
1) Özel direkt hat sahibi Şirket; bu Anlaşma revize edilmeden özel direkt hattından başka bir
kullanıcıyı /kullanıcıları besleyemez.
2) Özel direkt hattan beslenen kullanıcının (müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest
tüketiciler) kapasitesini azaltmak veya artırmak istemesi halinde, anlaşma tarafı olan özel
direkt hat sahibi Şirket tarafından TEİAŞ’a başvuruda bulunur.
3) Özel direkt hat sahibi Şirketin TEİAŞ ile imzaladığı veya imzalayacağı sistem
kullanım anlaşmasında yer alan anlaşma gücü, tutulması gereken emreamade kapasite
miktarı dikkate alınarak belirlenir ve üretim faaliyeti gösteren Şirket için aylık
hesaplanacak iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim bedelleri emreamade
kapasite bedelini de içerir.
MADDE 5. MÜLKİYET SINIRLARI
Üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki
gevşek bağlantı hattı haricindeki enerji iletim hatları TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.
Özel direkt hattın mülkiyeti üretim lisansı sahibi Şirkete aittir.
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MADDE 6. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER
A.Mali Yükümlülükler:
1) Özel direkt hat karakteristiğinin belirlenmesi, proje onayı, etüt ve kontrolü, geçici kabulü
ve benzeri hizmetlerin bedelleri üretim faaliyeti gösteren Şirket tarafından karşılanır.
2) İletim sistemi kontrol anlaşması kapsamında belirlenen emreamade kapasite çerçevesinde
Sistem Kullanım Anlaşması kapasitesi belirlenecek olup, bu kapasite üzerinden aylık
sistem kullanım ve sistem işletim bedeli üretim lisansı sahibi Şirket tarafından ödenecektir.
3) Diğer Masraflar:
Bu Anlaşmadan doğan vergi, resim, harç gibi masrafların tamamı üretim faaliyeti gösteren
Şirkete aittir.
4) Tazminat:
Üretim faaliyeti gösteren Şirket ve özel direkt hattan beslenen kullanıcılar bu Anlaşma ve
ilgili mevzuata aykırı davranışları sonucunda TEİAŞ ve diğer kullanıcı tesislerinde ortaya
çıkan zararları tazmin edecektir.
B- Teknik Hükümler:
Koruma ve Ölçüm Sistemi:
Üretim faaliyeti gösteren şirket ve özel direkt hatla beslenen kullanıcı/kullanıcılar koruma ve
ölçüm sistemlerini TEİAŞ’ın yürürlükteki teknik şartnamelerine ve ilgili yönetmeliklere
uygun olarak tesis edecektir.
C. Genel Yükümlülükler
1) Özel direkt hat sahibi üretim faaliyeti gösteren Şirket; TEİAŞ’ın yazılı izni olmadan ve bu
anlaşmanın tüm hüküm ve şartlarına uyulması ile bunların yerine getirilmesi için tesislerini
devralan tüzel kişinin TEİAŞ’la anlaşma yapmasını sağlamadan, özel direkt hatta ilişkin
varlıklarını satamaz, üzerinde hak tesis edemez veya herhangi bir şekilde elden çıkaramaz.
2) Özel direkt hat tesis edilmesi, serbest tüketici statüsünde olan tüketicinin tedarikçisini
değiştirmelerine engel teşkil etmez. Özel direkt hatla bağlı olan serbest tüketici statüsündeki
tüketicinin tedarikçisini değiştirmek istemesi durumunda, tüketim tesisinin Elektrik Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde yer alan hükümler
doğrultusunda serbest tüketicinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısı yapılır ve özel
direkt hat ile olan bağlantısı kesilir.
3) Özel direkt hattın Elektrik Piyasası mevzuatı çerçevesinde iletim sistemi standartlarına,
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş güvenliği ile ilgili tüm mevzuata uygun
olarak işletilerek müşterileri ve/veya iştiraklerinin enerji temini güvenliğinin sağlanması özel
direkt hat sahibi üretim faaliyeti gösteren şirketin sorumluluğundadır. Şirket bu anlaşma
kapsamındaki yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hizmet alımı
yoluyla başkalarına gördürebilir. Ancak bu durum, Şirketin yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
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4) Özel direkt hattın işletilmesinden ve müşterilerin enerji temin edememesinden ve üretim
faaliyeti gösteren şirket ile müşterileri arasında yaşanan uyuşmazlıklardan ve maddi
kayıplardan vb. hususlardan TEİAŞ sorumlu tutulamaz.
MADDE 7. İŞİN YAPIMI
Özel direkt hattın;
a) 400 kV veya 154 kV gerilim seviyesinde olması durumunda; yapımına başlanılmadan
önce ve yapımı sırasında gerekli olan tüm işlemler TEİAŞ’ın mevcut uygulamalarına ve
iletim tesislerinin yapımına esas teknik şartnamelerine,
b) 36 kV ve altı gerilim seviyesinde olması durumunda yapımına başlanılmadan önce ve
yapımı sırasında gerekli olan tüm işlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEDAŞ’ın
mevcut uygulamalarına ve dağıtım tesislerinin yapımına esas teknik şartnamelerine,
uygun olarak yapılacaktır.
MADDE 8. DEVREYE ALMA TESTLERİ ile GEÇİCİ ve KESİN KABULLER
Ölçüm teçhizatı, topraklama ve izolasyon gibi temel testler ile Elektrik Tesisleri Kabul
Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen diğer testlere de
tabi tutulur.
a) Sistem kontrol anlaşması gereği, tesis edilecek özel direkt iletim hatta ait tesis ve/veya
teçhizat ile malzemelere ilişkin tasarım, imalat ve ilgili testleri, TEİAŞ’ın teknik
şartnamelerine göre gerçekleştirilir.
b) Tesis edilecek olan özel direkt hattın dağıtım seviyesinde olması durumunda devreye alma
testleri TEDAŞ teknik şartnameleri ile ilgili mevzuata göre olmalıdır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/TEİAŞ/TEDAŞ veya ilgili Dağıtım Şirketi tarafından
yapılacak kabul işlemlerinde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
MADDE 9. ERİŞİM ve MÜDAHALE HAKLARI
Taraflar, temsilcileri, çalışanları ve taraflarca davet edilen diğer kimseler;
a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılması gereken acil durum müdahaleleri,
b) TEİAŞ’ın, iletim sistemini ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca işletebilmek
amacıyla yapacağı müdahaleler,
dışında diğer tarafın tesis ve/veya teçhizatına müdahale edemez.
MADDE 10. SONA ERME ve FESİH
Bu Anlaşma;
a) Lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi halinde,
b) Özel direkt hat sahibi Şirketin iflasına karar verilmesi, tasfiye memuru atanması, hukuken
tasfiyesini gerektiren bir durum ortaya çıkması veya acze düşmesi hallerinde,
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c) Özel direkt hat tesis edilmesinden vazgeçilmesi, özel direkt hat kullanılmasının ortadan
kalkması veya tüketim tesislerinin ayrılmak istemesi halinde,
mali yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden veya özel direkt hat sahibi Şirket
tarafından yazılı olarak başvurulması halinde tarafların mutabık kalacakları tarihte sona ermiş
kabul edilecektir.
Üretim faaliyeti gösteren Şirket Sistem Kontrol Anlaşmasının anlaşma hükümleri
çerçevesinde feshi/ sona ermesi halinde yaptığı harcamalar için TEİAŞ’tan herhangi bir hak
talebinde bulunmayacaktır.
MADDE 11. KISMİ İFA İMKANSIZLIĞI
Anlaşmanın içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini
etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın anlaşmanın uygulanamayacağı açıkça anlaşılırsa,
anlaşmanın tamamı kesin olarak hükümsüz olur.
MADDE 12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
TEİAŞ ile özel direkt hat sahibi Şirket bu Anlaşmanın hükümleri üzerinde mutabakata
varamamaları halinde, taraflar, anlaşmazlığın çözümü konusunda Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Anlaşmazlığın çözülememesi
halinde ise anlaşmanın ifa edileceği yer mahkemeleri ve icra organları yetkilidir.
MADDE 13. BİLDİRİMLER
Bildirimler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim
adresinde bir değişiklik olması durumunda Kullanıcı, adres değişikliğini, adres
değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde TEİAŞ’a yazılı olarak
bildirecektir. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en
son adrese yapılmış tebligatlar geçerli olacaktır.
MADDE 14. MEVZUATA UYUM
Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri taraflar için
bağlayıcıdır.
MADDE 15. EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEŞMELER
Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde aralarında mevzuat çerçevesinde bu
Anlaşmaya ek olarak ilave ve/veya değişiklik protokolleri/sözleşmeleri yapabilirler.
MADDE 16. YÜRÜRLÜĞE GİRME
Bu Anlaşma, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
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İKİNCİ BÖLÜM
EK
ÜRETİM ŞİRKETİ BAĞLANTI BİLGİLERİ

İletim Sistemine Bağlı Üretim Tesisinin Adı
İletim Sistemine Bağlı Üretim Tesisinin Adresi
Lisans Tarihi/No
Bağlantı Anlaşması Tarihi
Bağlantı Tek Hat Şeması

:
:
:
:
:

Özel direkt hatla Şirket şaltından beslenecek tesisler ve bu tesislere ilişkin güçler; aşağıda yer
almaktadır.
1.
2.
3.

.........MW / …………………………………….
.........MW / …………………………………….
.........MW / …………………………………….

……. TM
(ŞİRKET)

Özel Direkt Hat
……kV Hat

Özel Direkt Hat
……kV Hat

Ölçüm
Noktası
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……. TM
(ŞİRKET)

