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Genel Müdürlük                      : Yeşilyurt Mah. Erzincan Karayolu 1. Km. Merkez\SİVAS Telefon : 0(346) 858 58 58   Faks : 0(346) 858 61 00
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     Yozgat İl İşletme Müdürlüğü : Esentepe Mah. Bölge Trafik Arkası 66100 Merkez\Yozgat Telefon : 0(354)  219 66 66   Faks : 0(346) 858 61 23 *BS545ACSSZ*

Sayı    : 03.03--50727 14/06/2022
Konu : AG BAĞLANTI GÖRÜŞÜ (BURAK ASLAN)

Sayın BURAK ASLAN
Sutaşı Köyü Kangal/Sivas

İlgi : 14/06/2022 tarihli ve 50643 nolu yazı.

Sivas İli Kangal  İlçesi Sutaşı Köyü  Ada 142 Parsel 28 ’de bulunan İçme Suyu'na  ait 8,150 kW talep gücünde bağlantı görüşü talep edilmektedir.
Yapılan incelemeler sonucunda, talep gücünüz dikkate alınarak bağlantı görüşünüz aşağıda belirtilen şartlar dahilinde uygun görülmüştür.

ENERJİ TALEBİ YAPILAN PROJE BİLGİLERİ

Trafo Adı  : SUTASI KOY DT-TR Onaylı AG Projesi Tarih/Sayı: 03.06.2022
Trafo Gücü(kVA)  :50 Proje Mükellefi :SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
Trafo İniş Kablosu:4x16 NYY Kurulu Güç(W) : 8150
Hat Uzunluğu:230m Talep Gücü(W) : 8150
Hat Kesiti:5R Bağımsız Bölüm Sayısı : 1
Direk No:287213 - Y:36.92213/X:39.10806 ABH Kesit/Mesafe: 4x6 NYM (10+08) 18m
Koordinatlar(Y/X):Y:36.92119/X:39.10825 Tahmini Bağlantı Bedeli:675.12
Kofra No:1651299 İnceleme:Sahada
İmar Durumu:Dışı

       
1. 70 metre (İlave AG hat) dağıtım tesisi ihtiyacı bulunmaktadır. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli 

dağıtım şebekesi tesis ihtiyacı Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması(DBA) imzalanmasına müteakip yatırım programına dahil edilecek olup, DBA 
imzalandıktan sonra  4 ay süre zarfında tesis edilecektir. Ayrıca bağlantı hattının kullanıcı tarafından tesis edilmesi durumunda ilgili kullanıcı tarafından 
dağıtım şirketine bağlantı bedeli ödenmez. Bağlantı hattı,  DBA imzalanmasına ve projelendirmeye esas uzunluğa göre hesaplanacak bağlantı bedelinin 
dağıtım şirketine ödenmesine ve dağıtım şebekesinin de tesis edilmesine müteakip 2 ay içerisinde dağıtım şirketi tarafından da tesis edilebilinecektir. 
Kullanıcının bağlantısı için gerekli olmakla birlikte bağlantı hattı dışında kalan dağıtım tesisi kapsamındaki tesisler dağıtım şirketlerince tesis edilebilir 
ve Yönetmeliğin 21 inci madde çerçevesinde işlem yapılabilir.

2. 1. Madde de belirtilen bağlantı noktasından tüketim tesisine bağlantı hattı projesi tarafınızdan hazırlatılacak olup, onay için Şirketimize sunulacaktır. 
3. Dağıtım Bağlantı Anlaşması aşamasında onaylı bağlantı hattı projesi Şirketimize sunulacaktır. 
4. Bağlantı görüşlerinde kablo cinsi bakır olarak belirtilmekte olup, bağlantı hattı projesindeki gerekçe raporunda belirtilmek kaydı ile bağlantı görüşünde 

belirtilen bakır kablo kesiti/cinsi yerine, gerekçe raporu uygun görülmesi halinde yeraltı bağlantı hatlarında muadili alüminyum kablo 
kullanılabilecektir.

5. Kullanıcının bağlantısı için gerekli olmakla birlikte bağlantı hattı dışında kalan dağıtım tesisi kapsamındaki tesisler dağıtım şirketlerince tesis edilir. Bu 
kapsamdaki tesisler için Yönetmeliğin 21 inci madde çerçevesinde işlem yapılabilir.

6. BSKY 10/B maddesi kapsamında, AG bağlantı hatları enerjilendirme tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım şirketine devredilmiş 
kabul edilir. Tesis yapım sözleşmesinde buna ilişkin hükme yer verilir. Bağlantı hattına ilişkin projeyi hazırlama sorumluluğu kullanıcıya aittir.

7. Kullanıcının geçici olarak dağıtım sistemini kullanmak istemesi durumunda, geçici bağlantı, bağlantı noktasına kadar tesislerin tamamının kullanıcı 
tarafından yapılması ve işletme, bakım, onarım ve yenileme işlerinin kullanıcıya ait olması şartıyla gerçekleştirilir. Söz konusu tesislerden yine geçici 
olarak bir başka kullanıcının dağıtım sistemine bağlanmak istemesi halinde geçici tesisin sahibi tarafından muvafakat verilmesi koşuluyla üçüncü 
şahıslar yararlandırılabilir. Kullanıcının/kullanıcıların geçici bağlantı ihtiyacı ortadan kalktıktan sonra ihtiyaç kalmayan geçici tesisler kullanıcı 
tarafından sökülür.

8. Tesis edilecek bağlantı hatlarına ilişkin projelerde özel mülkiyet, Kara Yolu, Demir Yolu, Orman, Mera v.b. geçişlerde ve belediye sınırları içerisinde 
tesis edilecek bağlantı hatlarında imar planına uygun olacak şekilde ilgili kurum/kuruluş ile sözleşme/protokoller yapılacak ve geçici kabul/tesisat 
kontrol öncesi Şirketimize sunulacaktır. 

9. Yapı bağlantı hattınızda kullanılacak tüm malzemeler yeni olmak kaydıyla TEDAŞ ve Şirketimiz şartname ve mevzuatına uygun olacak şekilde tesis 
edilecektir.

10. Ölçü devrelerine ilişkin hükümler Şirketimiz Ölçü Devreleri Yönetmenliğinin belirlediği şartlara uygun olacaktır. 
11. Tesisat kontrol ve abonelik işlemleri tamamlanmadan tesise gerilim uygulanmayacaktır. 
12. Bağlantı Görüşü 365 gün süre ile geçerlidir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

Zeki ŞENTÜRK
Planlama ve Enerji Talepleri Değerlendirme 

Yöneticisi


