
 

 

ÖZTÜRK ELEKTRİK ENERJİ 
  

 

 

 

KOMPANZASYON TESİSİ BAKIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 

 

1- İşin Konusu: Kompanzasyon Tesisinin Bakım ve Onarımı 

 

2- Taraflar :  

a) İşverenin 

Adı Soyadı :.............................................................................................................. 

 

Adresi  :.............................................................................................................. 

 

Tel No  :.............................................................................................................. 

 

b) İşletme Bakım Sorumlusu Elektrik Fen Adamının 

 

Adı Soyadı :.............................................................................................................. 

 

Adresi  :.............................................................................................................. 

 

Tel No  :.............................................................................................................. 

 

3- Bakım ve Hizmet Antlaşmasında İşverenin (Abonenin) Görevleri: 

 

a) İşveren tesise ilave edeceği veya tesisten çıkaracağı her türlü gücü bakımı yapan 

elektrikçiye bildirecektir. 

b) İşveren sistemde kullanılacak olan her türlü malzemeyi, Elektrikçinin onayını 

aldıktan sonra temin edecektir. 

c) Bakım antlaşmasının yapıldığı tarihten itibaren, Elektrikçinin bakım ve tamirat 

için gerekli şartları sağlayacaktır. 

d) Kompanzasyon Sistemi dışında kalan Tesise ilave edilecek olan linyeleri 

yaptırmak ve yapılan ilaveleri Bakım sözleşmesini imzalayan elektrikçiye 

bildirmek, eğer ilave linyeyi bakımcı elektrikçi yapacaksa ücretini ayrıca ödemek 

e) Kompanzasyon sistemi dışında kalan her türlü ilave ve demontaj ücreti sözleşme 

dışında olup pazarlığa tabidir. İşveren bu işleri istediği elektrikçiye yaptırabilir 

f) Bakım işini yapan Elektrik Fen Adamına ; Bakım ve Hizmet ücreti olarak aylık 

..................................................... KDV dahil 

 

 



4-Bakım ve Hizmet işini Yapacak olan Elektrik Fen Adamının Görevleri: 

 

a) Bakım antlaşmasının yapıldığı tarihten itibaren aboneye Reaktif ve Kapastif güç 

bedelinin ödenmemesini sağlamak, eğer bedel gelirse gelen cezayı ödemek 

b) Kompanzasyon tesisi için gerekli olan her türlü bakım ve onarımı yapmak 

c) Gerekli olan malzemeyi işverenin temin etmesini sağlamak 

d) Periyodik olarak sistemde bakım yapmak 

e) Periyodik olarak Aktif, Reaktif ve Kapasitif enerji tüketimlerini takip etmek 

f) Tesise alınan veya tesisten çıkan güçleri takip etmek 

g) Kompanzasyon Sisteminde yapılan her türlü tamirat ve bakımlar anlaşma ücreti 

içinde olduğundan, bu işler için ayrıca ücret istenemez. Sistem dışında kalan işler 

ile kullanmış olduğu malzemenin ücretini tahsil etmek 

h) Bakım işlerini ilgili Kanun, Yönetmelik ve TEDAŞ’ın özel şartnamelerine uygun 

olarak yapmak 

 

5- Diğer Hükümler: 

 

Taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda, Konya Elektrikçiler Odası Hakemlik görevini 

üstlenir. 

 

6- Özel Hükümler: 

 

 

 

 

 

7- İş bu anlaşma ......./......./............ tarihinde yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihten 

itibaren 1(bir) yıl geçerlidir. 

 

 

 

 

Abone Sahibinin       Elektrik Fen Adamının  

Adı Soyadı        Adı Soyadı 

Kaşe İmza        Kaşe İmza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fatih Mahallesi Hamitkaplan Sokak Özcan Apartmanı Altı 5/A Selçuklu-KONYA 

Tel:0332-2364103   Gsm:0537-7669825   Gsm:0537-9364450 

www.ozturkelektrikenerji.com     bilgi@ozturkelektrikenerji.com 
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