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1. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE TARAFLAR
Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi ve Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları ("Sözleşme"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")
tarafından belirlenen yıllık limitin üzerinde aktif elektrik enerjisi tüketerek Serbest Tüketici statüsünde bulunan, Tüketimi Düşük Serbest
Tüketici ("Müşteri") ile Tedarikçi arasında (Sözleşme'de Müşteri ve Tedarikçi terimleri birlikte kullanıldığında "Taraflar" olarak anılacaktır)
düzenlenmiştir. Sözleşme Müşteri'nin kimlik ve sayaç bilgileri ile varsa Ek Sayaç Bilgileri kısmında tanımlanmış tüketim tesis(ler)indeki elektrik
enerjisi ihtiyacının karşılanması için Müşteri'ye, Sözleşme uyarınca, Sözleşme süresi içerisinde elektrik enerjisi satışının sağlanması ve bununla
ilgili olarak Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla tanzim ve kabul edilmiştir.
2. İLGİLİ MEVZUAT
İlgili mevzuat; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuatla Sözleşme'de doğrudan atıf yapılan ya
da yapılmasa bile işin niteliği gereği Sözleşme konusu işe ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge ve kararlardır.
3. TARAFLAR'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sözleşme ile Müşteri, Tedarikçi'den ilgili mevzuat hükümleri ile Sözleşme'deki şartlar çerçevesinde elektrik enerjisi almayı ve bu çerçevede
Tedarikçi tarafından düzenlenecek olan faturaları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi de, Sözleşme'nin "Mücbir Sebepler ve
Beklenmeyen Hal" başlıklı maddesi ile ilgili mevzuatta mücbir sebep ya da beklenmeyen hal olarak belirtilen haller dışındaki durumlarda
elektrik enerjisi tedariki ile yükümlüdür. Ancak Müşteri'nin düzenlemeye tabi tarifeler kapsamındaki elektrik enerjisi tedarikinden doğan
borcunu ödememesi sebebiyle, Müşteri'nin elektriğinin ilgili dağıtım bölgesindeki görevli tedarik şirketince kesilmesi halinde, Müşteri'ye elektrik
enerjisi tedarik edilememesinden dolayı Tedarikçi sorumlu değildir.
Enerji tedarikinin başlaması ve Sözleşme süresi içinde aralıksız devamlılığı, her bir kullanım yeri için gerek kayıt sırasında, gerek Sözleşme
dönemi içinde Müşteri'nin mevzuat uyarınca ve/veya Tedarikçi tarafından talep edilen gerekli evrakın ve bilgilerin hatasız ve eksiksiz temini ve
bilgilerin güncel tutulması ile mümkündür. Müşteri abonelik bilgilerinde değişiklik olması halinde bu hususu Tedarikçi'ye bildirmekle mükelleftir.
Müşteri ayrıca, Tedarikçi tarafından talep edilmesi halinde, son 12 (oniki) aya ait faturalarını zamanında ödeyip ödemediğini gösteren belgeyi, 7
(yedi) işgünü içinde Tedarikçi'ye sunmakla yükümlüdür. Müşteri, Sözleşme'nin imzasına müteakip 3 (üç) işgünü içinde son 12 (oniki) aya ait
tüketim bilgilerini Tedarikçi'ye bildireceğini veya söz konusu bilgilerin ilgili Dağıtım Şirketi'nden temin edilebilmesi için Tedarikçi'yi yazılı olarak
yetkilendireceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri'nin temin etmekle yükümlü olduğu bilgilerin ya da evrakın eksik/hatalı olması, söz konusu evrak ya da bilgilerde meydana gelecek
değişikliklerin Tedarikçi'ye bildirilmemesi veya mevzuatta belirtilen tarihlerden makul ve yeterli süre öncesinde Tedarikçi'ye yazılı olarak teslim
edilmemesi sebebi ile veya ilgili dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ tarafından yapılacak arıza, bakım onarım çalışmaları veya planlı ya da plansız
kesintiler sonucunda meydana gelecek gecikmelerden ve zararlardan Tedarikçi sorumlu olmayacaktır.
4. ÖDEME BİLDİRİMİNE ESAS ELEKTRİK ENERJİSİ MİKTARI
Müşteri'nin bağlı bulunduğu dağıtım bölgesi içerisindeki Dağıtım Şirketi veya Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Enerji
Piyasaları İşletme Anonim Şirketi(EPİAŞ)'ın yönettiği Piyasa Yönetim Sistemi (PYS)'ne girilen endeks değerleri, faturaya esas değerler olarak
kabul edilir. Sözleşme süresince veya Sözleşme'nin sona ermesinden sonra, Sözleşme dönemine ilişkin sayaç tüketim değerlerinde ilgili Dağıtım
Şirketi/TEİAŞ tarafından geriye dönük düzeltme yapılması durumunda oluşacak maliyetler Tarafları bağlayıcıdır.
5. FATURA TUTARININ HESAPLANMA YÖNTEMİ
Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları uyarınca belirlenen aktif enerji bedeline, aşağıda ayrıntılı olarak yer verilen ve Tedarikçi'nin mevzuat
uyarınca tahsilatına aracı olduğu bedeller eklenmek suretiyle fatura bedeli hesaplanacaktır.

• EPDK tarafından belirlenen ve belirli dönemlerde değiştirilebilen, Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifelerinde yer alan Dağıtım bedeli,
• 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Sanayi Tarifesindeki aboneler hariç tüm abonelere aktif enerji bedelinin

% 2'i oranında yansıtılan TRT payı,
• 3291 sayılı Kanunun Ek 2 maddesi gereği; NATO tesisleri hariç tüm abonelere aktif enerji bedelinin % 0,7 'si oranında yansıtılan Enerji

Fonu,



• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, ilgili Kanunda muaf olanlar haricinde, Sanayi, Yükleme, boşaltma ve
Telekomünikasyon  işlerinde; aktif enerji bedelinin % 1 'i oranında geri kalan abonelerde aktif enerji bedelinin % 5 'i oranında
yansıtılan Elektrik Tüketim Vergisi,

• 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, Serbest bölge ve konsolosluk haricinde tüm abonelere Enerji Bedelinin %18'i
oranında yansıtılan KDV'dir.

İlgili mevzuat uyarınca yukarıda anılan bedeller dışında Sözleşme kapsamında ortaya çıkabilecek, ilgili Dağıtım Şirketi ve/veya ilgili
kurum/kuruluş tarafından cari veya geçmiş döneme ilişkin olarak Tedarikçi'ye fatura edilen ve Tedarikçi'nin sorumluluğunda olmayan sair
bedeller (reaktif, güç, güç aşım vb.), Tedarikçi'ye fatura edilen tutarla aynı olacak şekilde, Tedarikçi tarafından Müşteri'ye fatura edilecektir.
6. FATURALANDIRMA VE ÖDEME
Müşteri, bir önceki maddede belirtilen fatura düzenleme yöntemine göre oluşturulacak faturayı, kendisine bildiriminden itibaren en geç 10 (on)
gün içerisinde, faturada bildirilen ödeme kanalları (güncel bilgiler www.ckakdeniz.com.tr adresinden bulunabilir) aracılığı ile son ödeme tarihi
mesai saati bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Son ödeme tarihinin resmi tatil günlerine gelmesi halinde ödeme bir sonraki ilk iş günü
yapılacaktır. Son ödeme tarihine kadar borç ödenmediğinde, son ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı kadar gecikme zammı günlük olarak tahakkuk ettirilir. Bu halde
Tedarikçi, söz konusu alacağını, herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın, Müşteri tarafından sunulan teminattan karşılayabilir.
Fatura dönemi içerisinde Müşteri'nin tabi olduğu tarifeye ilişkin değişikliğin söz konusu olması halinde, her bir gün için günlük tüketimlerin eş
düzeyde olduğu varsayımı ile gün sayısı baz alınarak her tarife döneminin geçerli olduğu gün sayısı üzerinden hesaplanarak faturalandırma
yapılacaktır. Fatura dönemi içerisinde Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları kapsamında yer alan kampanyalı abone gruplarından birine
geçildiği takdirde ise, değişikliğin yapıldığı günden öncesi bakımından, değişiklikten önceki abone grubu dikkate alınacak ve Müşteriye
Uygulanacak Tarife Esasları'nda belirtilen ilgili abone grubu için sunulan kampanya esaslarına göre hesaplama yapılacaktır. Değişiklik sonrası
günlerde ise Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları'nda belirtilen yeni abone grubuna sunulan kampanya esaslarına göre hesaplanıp
faturalandırılacaktır. Müşteri, Sözleşme kapsamında Tedarikçi tarafından düzenlenen faturaya veya fatura tutarına karşı, faturanın kendisine
bildirildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar öncelikle Tedarikçi'ye iletilecek olup itirazın yapılmış olması Müşteri'nin
ilgili faturaya ilişkin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile Müşteri'nin bir önceki tüketim döneminde
ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda Müşteri, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son
ödeme tarihine kadar ödeyebilir. İtiraz, Tedarikçi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve
Müşteri'ye yazılı olarak bildirilir.
Müşteri'nin faturası ile ilgili olarak Dağıtım Şirketi veya Tedarikçi tarafından hatalı tespitte bulunulduğu sonucuna varılması halinde;

a) Yapılan hatalı tespitin giderilmesine ilişkin yapılacak işlemin Dağıtım Şirketinin ve/veya Tedarikçinin lehine olması durumunda;
tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre; doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 180 günü, bulunmaması halinde ise 90
günü aşamaz. Müşteri tarafından ödenecek tutar, tüketim miktarının hesabında esas alınacak süre içerisindeki ay sayısı kadar eşit
taksitler halinde ödenebilir.  Bu halde Müşteri'den vade farkı alınmayacaktır. Hatanın giderilmesine ilişkin yapılan hesaplamalarda ve
taksitlendirmede Müşteri'den gecikme zammı da talep edilmeyecektir.
b) Yapılan hatalı tespitin giderilmesine ilişkin yapılacak işlemin Müşteri'nin lehine olması durumunda ise; tüketimdeki farklar, gecikme
zammı ile birlikte, Müşteri'nin talebi halinde nakden ve defaten en geç 3 iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle
Müşteri'ye iade edilir. Müşteri'ye iade edilecek bedele, mahsuplaşmayı içeren ödeme bildiriminin düzenlenme tarihine kadar gecikme
zammı uygulanacaktır.
c) Tüketimdeki farklar, kullanım dönemindeki tarifeler üzerinden hesaplanır.
ç) Yapılan tüketim hesabı dönemi içinde kalan, varsa daha önce yapılmış tüketim miktarları tenzil edilir.
Önceden ödenmiş olan bedeller, faturaya yansıtılmaz.



7. TEMİNAT
Müşteri, Sözleşme imza tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, Sözleşme uyarınca yapılacak tüm ödemelerin teminatı olmak üzere;
Müşteri'nin son 12 (oniki) aydaki en yüksek tüketimi ile Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları'nda yer alan ve imza tarihinde uygulanan fiyat
esas alınarak hesaplanan toplam fatura tutarının 2 (iki) katına karşılık gelen miktarda kesin ve süresiz bir banka teminat mektubu veya nakit
teminatı vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar'ın karşılıklı mutabakata varması durumunda teminatın taksitlendirilmesi mümkündür.
Müşteri'nin Sözleşme nedeniyle taahhüt etmiş olduğu ödeme yükümlülüklerini tam, gereği gibi ya da süresinde ifa etmemesi veya Müşteri'nin
tüketiminin, bir önceki yılın aynı ayına göre en az %20 artması ya da piyasa şartlarının, Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından sunulan
teminatın, Sözleşme süresince Müşteri'ye fatura edilmiş en yüksek tüketim bedelinin 1,5 (birbuçuk) katının altında kalmasına sebep olacak
düzeyde değişmesi hallerinde Tedarikçi tarafından, Müşteri'nin mevcut teminatının, Sözleşme çerçevesinde tahakkuk ettirilen ilgili tüketim
dönemine ilişkin en yüksek elektrik faturasının 2 (iki) katı tutarına kadar artırılması talep edilebilir. Bu durumda Müşteri, mevcut teminatı ile bu
tutar arasında oluşan fark kadar, kesin ve süresiz ya da Taraflarca belirlenecek süreye göre düzenlenmiş bir ek banka teminat mektubu veya
nakit teminatı, Tedarikçi'nin talebini müteakip 10 (on) gün içerisinde sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminatın, Müşteri'nin işbu
Sözleşme'de yer alan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Tedarikçi tarafından borçlarına karşılık mahsup edilmesi veya varsa
süreli olarak alınan teminat mektubunun süresinin dolması halinde Müşteri, teminatı aynı şartlar ile yenilemek ve 10 (on) gün içinde
Tedarikçi'ye sunmak zorundadır. Müşteri'nin bu maddede belirtilen Teminat hükümlerine uymaması halinde Tedarikçi, teminat sağlanıncaya
kadar, işbu Sözleşme kapsamında EPİAŞ ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi nezdinde işlemlere başlamama veya Sözleşme'yi haklı nedenle
feshetme hakkına sahiptir.
Sözleşme'nin sona ermesine müteakip kullanım yerinin son endeks okuma bilgileri Tedarikçiye bildirildikten sonra, Müşteri tarafından nakit
tahsil edilen teminat bedeli, asgari TÜFE oranı dikkate alınarak güncellenir. Güncelleme oranının hesaplanmasında, başlangıç endeksi olarak
teminatın, ek teminat talep edilmişse ek teminatın, tamamen ödendiği aydan iki önceki ay için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE, sonlandırma
endeksi olarak ise Sözleşme'nin sona erdiği günün içinde bulunduğu aydan iki önceki aya ilişkin TÜİK tarafından açıklanmış olan TÜFE dikkate
alınır. Güncelleme oranı; sonlandırma endeksi, başlangıç endeksine bölünerek bulunur. Güncelleme yapılmasını takiben, Müşteri'nin işbu
Sözleşme kapsamında Tedarikçiye olan tüm borçlarının ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş teminat bedelinin bakiyesi, Sözleşme'nin sona
erme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Müşteri'ye, talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. Teminatın, Müşteri tarafından
teminat mektubu olarak sunulması halinde, Sözleşme'nin sona ermesine müteakip söz konusu teminat mektubu, Müşteri'nin Tedarikçi'ye olan
tüm borçlarının ödenmesi şartı ile Müşteri'ye iade edilir.
8. SÖZLEŞME'NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Sözleşme süresi, Müşteri'ye Uygulanacak Tarife Esasları'nda belirlenmiştir. Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer, fakat Taraflar, Sözleşme
kapsamında gerçekleştirilecek elektrik enerjisi satışından doğacak olan hizmetin ifa tarihinin, Müşteri'nin son 12 aya ait tüketim bilgilerinin
Tedarikçi'ye sunulması, Müşteri'nin Tedarikçi'ye varsa vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmaması şartı ile işbu Sözleşme'de belirtilen Teminat
hükümlerinin Müşteri tarafından yerine getirilmesiyle ve akabinde EPİAŞ ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi nezdinde ilgili mevzuat
kapsamındaki işlemlerin tamamlanması ve onaylanmasıyla başlayacağı konusunda mutabıktırlar.
Müşteri, Tedarikçi'ye vadesi geçmiş borçları bulunması halinde, Tedarikçi'nin söz konusu borçların ödenmesine kadar EPİAŞ ve TEİAŞ ve/veya
ilgili dağıtım şirketi nezdinde ilgili mevzuat kapsamındaki işlemlere başlamama hakkının olduğunu kabul ve beyan eder. Tedarikçi'nin,
Müşteri'nin Sözleşme kapsamında birden fazla sayacı/sayaçları olması halinde, sadece vadesi geçmiş borcu olan sayaç/sayaçları bakımından
borç ödenene kadar işlemlere başlamama hakkı saklıdır.
9. CAYMA HAKKI
Müşteri, işbu Sözleşme'nin imza tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli
ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Müşteri bu hakkını kullandığına ilişkin bildirimi, Sözleşme tarihi, Müşteri ve sayaç bilgilerini
belirtmek suretiyle Tedarikçi'ye, işbu Sözleşme'de yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak, telefonla ya da e-posta yolu ile yapabilir.
Müşteri'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir olması halinde, söz konusu bildirimin, anılan Kanunun 18. Maddesine uygun
şekilde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), taahhütlü posta ya da noter vasıtasıyla yapılması gerekir. Cayma hakkının, işbu maddede belirlenen
süreden sonra kullanılması mümkün olmayıp bu halde yapılan bildirim fesih bildirimi olarak hüküm ifade edecektir.



10. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Tedarikçi, işbu Sözleşme süresince Sözleşme'ye ilişkin koşullarda değişiklik yapılmasını talep etmesi halinde, bu talebi ve değişiklikleri içeren
yeni Sözleşmeyi, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten en az 15 (onbeş) gün önce Müşteri'ye mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen
İkili Anlaşma Değişiklik Bildirimi ile iletecektir. Tedarikçi tarafından iletilen değişiklik önerisinin, Müşteri tarafından açıkça kabul edilmesi halinde
söz konusu değişiklik, Tedarikçi tarafından mevzuata uygun olarak gönderilen İkili Anlaşma Değişiklik Bildirimi'nde belirtilmiş olan tarihte
yürürlüğe girer. Müşteri'nin değişiklik önerisini kabul etmemesi ya da sessiz kalması halinde söz konusu değişiklik yapılmamış sayılır.
11. SÖZLEŞME'NİN HAKLI NEDEN İLE FESHİ VE SONA ERMESİ
11.1. SÖZLEŞME'NİN MÜŞTERİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ
Müşteri, İşbu Sözleşme'yi, aşağıda sayılan haklı sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak, cayma bedeli ödemeksizin bildirim yapmak suretiyle
feshedebilir.

a) Sözleşme'nin kurulması, yenilenmesi ve Sözleşme'de değişiklik yapma süreçlerinde Tedarikçi tarafından yapılması gereken
bilgilendirme veya bildirimler, gereği gibi ya da hiç yapılmadığında,
b) Tedarikçi'nin Müşteri'nin Sözleşme kapsamında doğan alacağını mevzuatta belirtilen süre içinde ödememesi halinde,
c) Müşteri, Sözleşme uyarınca Tedarikçinin portföyüne geçmesi gereken tarihte, tedarikçiden kaynaklanan nedenlerle tedarikçinin
portföyüne geçirilmemesi halinde,
ç) Müşteri'nin başka bir kullanım yerine taşınması ya da başka bir kullanım yerine taşınmaksızın kullanım yerini tahliye etmesi
halinde,
d) İlgili mevzuat kapsamında Tedarikçi temerrüde düştüğünde,
e) İşbu Sözleşme'ye konu faturanın, mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydı ile dağıtım şirketi tarafından PYS'ye girilen
endeks değerlerine göre düzenlenmemesi halinde.

11.2. SÖZLEŞME'NİN TEDARİKÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ
11.2.1. Tedarikçi, işbu Sözleşme'yi aşağıdaki haklı sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak cayma bedeli ve/veya ceza koşulu ödemeksizin
bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilir.

a) Müşteri'nin Sözleşme'de yer alan ve beyanına dayanan bilgiler ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya söz konusu
bilgilerde değişiklik olmasına karşın bu durumu Tedarikçi'ye bildirmemesi halinde,
b) Sözleşme'ye konu kullanım yerinde usulsüz ya da kaçak elektrik enerjisi tüketilmesi halinde,
c) Sözleşme'nin kurulmasını müteakip Müşteri'nin, Sözleşme'ye konu sayaç ya da sayaçlarının düşük tüketimli serbest tüketici limitini
aşması ya da Müşteri'nin düşük tüketimli serbest tüketici statüsünü değiştirecek herhangi bir mevzuat değişikliği olması halinde,
d) Müşteri'nin Sözleşme'ye konu sayaç ya da sayaçlarına ilişkin bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminin, cari
takvim yılı için belirlenmiş serbest tüketici limitinin altında kalarak serbest tüketici hakkını kaybetmesi,
e) Müşteri'nin abone grubu, zaman ya da tarife sınıfı değişikliği yapması,
f) Müşteri'nin, bir önceki yılın ilgili ayının 3 zamanlı tüketim (T1à 06:00-16:59, T2à 17:00-21:59, T3à22:00-05:59) miktarlarının
toplam tüketime oranı ile cari yılın ilgili ayının 3 zamanlı tüketim miktarlarının toplam tüketime oranı arasında +- %10'u aşan oranda
sapma olması veya ilgili ayın toplam tüketim miktarında bir önceki yılın aynı ayına göre +-%15'i aşan oranda sapma olması halinde,
g) Müşteri'nin iflasının kesinleşmesi, konkordato talebinde bulunması, tasfiye memuru/komiser atanması veya acze düşmesi ya da
Müşteri'ye kayyum atanması hallerinde,
h) Müşteri'nin Sözleşme veya mevzuata aykırı nitelikte eylem veya işlemlerde bulunması,
ı) Müşteri'nin Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri ile alacaklarını üçüncü bir kişiye devretmesi veya temlik etmesi halinde,

Tedarikçi, işbu maddenin c) ve d) bentleri kapsamındaki fesih hakkını, Sözleşme'nin feshi şeklinde kullanabileceği gibi, Düşük Tüketimli Serbest
Tüketici limitini aşan ya da Serbest Tüketici statüsünü kaybeden sayaç ya da sayaçların portföy dışına çıkarılması suretiyle Sözleşme'ye konu
diğer sayaçlar bakımından Sözleşme'nin devamını sağlayabilir. Tedarikçi, e) bendi kapsamındaki fesih hakkını kullanmayarak, 6. Madde
kapsamında Sözleşme'nin devamını sağlayabilir.



11.2.2. Tedarikçi, aşağıdaki hallerde işbu Sözleşme'nin Bildirimler başlıklı hükümlerine uygun olarak Müşteri'ye yapacağı bir bildirim ile söz
konusu aykırılığın sona erdirilmesini talep edecektir. Müşteri'nin, söz konusu bildirime müteakip 5 (beş) gün içinde aykırılığı sona erdirmemesi
halinde Tedarikçi Sözleşme'yi, cayma bedeli ve/veya ceza koşulu ödemeksizin haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir.

a) Müşteri'nin işbu Sözleşme'de yer alan teminat hükümlerine aykırı olarak teminatı zamanında ödememesi ya da teminatın
güncellenmesine ilişkin talebi, Tedarikçi tarafından verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde,
b) Müşteri'nin son 12 (oniki) aylık tüketim bilgilerini ya da söz konusu bilgilerin ilgili Dağıtım Şirket'inden temini için gerekli
yetkilendirmeyi, Sözleşme'de belirlenen sürede Tedarikçi'ye sunmaması halinde,
c) Sözleşme süresi boyunca; Müşteri'nin herhangi bir elektrik faturasının son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda,
d) Müşteri'nin son 12 (oniki) aya ait faturalarını zamanında ödeyip ödemediğini gösteren belgeyi, Tedarikçi tarafından talep edilmiş
olmasına karşın Sözleşme'de belirlenen süre içinde Tedarikçi'ye sunmaması.

11.3. SÖZLEŞME'NİN FESHİNDE İZLENECEK USUL
Taraflar, işbu madde uyarınca yapılacak fesih bildirimini, Sözleşme'de yer alan iletişim bilgilerini kullanarak telefonla, e-posta veya yazılı olarak
yapabilirler. Müşteri'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir olması halinde, söz konusu bildirimin, anılan Kanunun 18. Maddesine
uygun şekilde KEP, taahhütlü posta ya da noter vasıtasıyla yapılması gerekir. Sözleşme'nin feshine ilişkin bu bildirim, Elektrik Piyasası
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, EPİAŞ'ın ilk portföy çıkış tarihinde hüküm ifade edecektir.
12. MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN İLETİLECEĞİ ADRES
Müşteri şikâyetlerinin yapılacağı açık adres/telefon/web sitesi: CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Müşteri Hizmetleri, Göksu Mahallesi
Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı 07260 Antalya, Telefon: 0850 226 07 07, www.ckakdeniz.com.tr
13. SÖZLEŞME'NİN DEVRİ
Tedarikçi, işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri ile alacaklarını 3. Kişilere devir ve temlik etme hakkına sahiptir. Tedarikçi'nin tedarik
lisansının ilgili mevzuat kapsamında, isim değişikliği, nevi değişikliği, bölünme veya başka bir tüzel kişiliğe devrolunması veya işbu
Sözleşme'nin başka bir tedarikçiye devredilmesi gibi durumlarda Müşteri, Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin devralan şirkete
geçeceğini; temlike konu edilmesi halinde ise Sözleşme'den doğan alacakların temlik alacaklısına geçeceğini kabul eder. Bu halde Müşteri,
devralan şirketin varsa teminat talepleri ile mevzuat gereği düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin taleplerini öncelikli olarak yerine getirecektir.
Aksi halde devralan şirket Sözleşme'yi haklı nedenle feshedebilir.
Müşteri, Tedarikçi'nin yazılı izni olmaksızın Sözleşme'den doğan herhangi bir hak ve yükümlülüğü ile alacağını doğrudan veya dolaylı olarak
tamamen veya kısmen hiçbir surette üçüncü bir kişiye devredemez, temlik edemez.
14. ANLAŞMAZLIKLAR
Taraflar, Sözleşme'nin uygulanması ve yorumundan doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü için Antalya Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin
yetkili olduğunu kabul ederler. Müşteri, Sözleşme'ye konu elektrik enerjisi satışı ile ilgili itirazları konusundaki başvurularını, Ticaret Bakanlığı
tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlarda, Müşteri'nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabileceklerdir.
15. MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HAL
Taraflar'ın, Sözleşme ve İlgili Mevzuattaki herhangi bir yükümlülüğünü, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Yükümlülüklerin Ertelenmesi,
Askıya Alınması ve Kaldırılması" başlıklı 35. maddesi uyarınca mücbir sebepler veya Taraflar'ın kontrolü dışında oluşacak beklenmeyen hallere
(ilgili dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ tarafından yapılacak bakım onarım çalışmaları, planlı veya plansız kesintiler dahil) istinaden yerine
getirememesi durumunda, mücbir sebep/beklenmeyen hal ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre
boyunca etkilenen Taraf'ın yükümlülükleri askıya alınır. Taraflar bu sebeple birbirlerinden tazminat talebinde bulunamaz. Mücbir sebep teşkil
eden durumun 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde, Taraflar'dan her birinin diğer Taraf'a yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile işbu
Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin sona erdirme hakkına sahip olacaktır.



Aşağıda belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mücbir sebepler ve beklenmeyen hal olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar,
b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar,
c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri,
d) BOTAŞ tarafından zor gün ilan edilmesi, kısıt kararı verilmesi,
e) Elektrik fiyat ve maliyetlerinde öngörülemeyecek düzeyde artış meydana gelmesi,
f) Tedarikçi'nin elektrik tedarik etme yükümlülüğünü, Tedarikçi açısından ekonomik olarak dayanılmaz hale getirebilecek kaza, santral
arızası, ceza tahakkuku veya tedarik güçlüğü yaşanması.

16. BİLDİRİMLER
Taraflar'ın Sözleşme'de yazılı bulunan adresleri, iletişim bilgileri (GSM no, KEP ve e-posta adresleri dahil) veya tesisat adresleri bildirime esas
adresleri olup, bu adreslere yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. Taraflar iletişim bilgilerindeki değişiklikleri değişiklik meydana gelmeden en az
3 (üç) gün önce diğer Taraf'a bildirmeyi, aksi takdirde mevcut iletişim adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olduğunu ve yasal bir tebligatın
hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. Tedarikçi bu bildirimi, tercihen, adres değişikliği öncesi göndereceği son fatura üzerinde de
yapabilir.
Müşteri'nin e-fatura mükellefi olması halinde Sözleşme kapsamında düzenlenecek ödeme bildirimi/faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
üzerinden ve e-fatura olarak gönderilecektir. Taraflar ayrıca, Müşteri'nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olması halinde, Sözleşme
kapsamındaki her türlü bildirimin (e-fatura mükellefiyeti olmayan Müşteri bakımından düzenlenecek e-arşiv fatura gönderimi dahil) KEP
aracılığı ile yapılması hususunda anlaşmaya varmışlardır. E-fatura mükellefiyeti olmayan Müşteri'nin KEP adresi bulunmaması ya da
Tedarikçi'ye beyan etmemesi halinde ise, Sözleşme kapsamında düzenlenecek faturalar Müşteri'nin beyan ettiği standart e-posta adresine e-
arşiv faturası olarak gönderilecektir. Bu madde kapsamında gönderilen her türlü bildirim ve fatura aynı gün tebliğ edilmiş sayılacaktır.
17. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar Sözleşme'nin yerine getirilmesi ile ilgili olarak diğer Taraf hakkında öğrendiği veya diğer Taraf'tan elde ettiği tüm bilgilerin tam bir
gizlilik içinde tutulacağı hususunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar'dan hiçbiri, diğerinin önceden yazılı iznini almaksızın bilgileri, Sözleşme'de
aksi belirtilmediği takdirde yayımlayamaz, nakledemez, yayamaz, ifşa edemez veya kullanamaz. Bu paragrafta yer alan kısıtlamalar şu hallerde
uygulanmayacaktır:

a. İfşa sırasında herkes tarafından bilinen bilgiler;
b. İşbu Sözleşme'ye dahil olan Taraflar'ın artık gizli olmadığına karar verdikleri bilgiler;
c. İlgili bir yasa veya yetkili bir yargı, hükümet veya başka bir resmi merci tarafından ifşa edilmesi için talimat verilmiş veya zorunlu

tutulmuş bilgiler.
Taraflar'dan her biri, işbu Sözleşme kapsamına girebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca genel ve özel nitelikli kişisel verilere
("Kişisel Veriler") ilişkin olarak; aktardıkları Kişisel Veriler açısından ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını hukuka uygun şekilde haiz
olduğunu ve bu doğrultuda her türlü kanuni mesuliyetini gereği gibi yerine getirdiğini ve getireceğini; aktardıkları Kişisel Verilerin doğru ve
güncel olduğunu, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olduğunu; aktarılacak Kişisel Veriler'in işlenmesi ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen genel ilkelere ve işleme
şartlarına uyacağını; Kişisel Veriler'in Korunması Kanunu'nun öngördüğü teknik ve idari tedbirleri aldığını, bu yönde çalıştırdığı kişileri gereği gibi
bilgilendirdiğini; Kişisel Veriler'in işlenmesini gerektiren sebeplerin ya da işleme amacının herhangi bir şekilde ortadan kalkmasını müteakip
veya diğer Taraf'ın talebi üzerine, kanunlarda öngörülen istisnalar hariç olmak üzere derhal Kişisel Verileri sileceğini, imha edeceğini ya da
anonim hale getireceğini kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder.
18. SERBEST TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME
Müşteri, Tedarikçi tarafından, Sözleşme'nin imzasından önce kendisine sunulan Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu, İkili Anlaşma Ön
Bilgilendirme Formu ve Fiyat Karşılaştırma Tablosunu incelediğini ve işbu Sözleşme yapılmadan önce bilgilendirildiğini kabul eder.



19. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi ve Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları bir bütündür. "Sözleşme" şeklinde yapılan atıflar her ikisine de
yapılmış sayılır. Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu, İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu, Fiyat Karşılaştırma Tablosu Sözleşme'nin ayrılmaz
bir parçasıdır.
20. DİĞER HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme kapsamında doğabilecek damga vergisi tutarı Müşteri tarafından ödenecektir.
Taraflar, Sözleşme ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklarda Tedarikçi'nin defter ve kayıtları, Tedarikçi tarafından kayda alınmış her türlü ses ve
telefon kayıtları ile elektronik kayıtların Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193'üncü maddesi kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul
etmektedir.
CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Adına :

   
 
  Günay TAŞ    Erol DEĞERLİ

Planlama ve Strateji Geliştirme Direktörü   Genel Müdür

Sözleşme'yi yapan personelin bilgileri:
Adı, Soyadı :
Unvanı:
Sicil No:
İmza (Lütfen İmzanızı Yan Tarafa Atınız.)

ª2042p¬
2042

Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi'nin tamamını okudum ve 
onaylıyorum.  Sözleşme kapsamında imzaladığım 
belgelerin bir 
örneğini teslim aldım. 
Müşteri'nin Kaşe/Ticaret Unvanı:
İmza (Lütfen İmzanızı Yan Tarafa Atınız.)

ª2041l¬
2041



MÜŞTERİYE UYGULANACAK TARİFE ESASLARI (BELİRSİZ SÜRELİ – ENDEKS İNDİRİMLİ)

1. UYGULANACAK BİRİM FİYAT
Sözleşme ve Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları ("Esaslar") kapsamında Müşteri'ye, EPDK tarafından, serbest tüketici olmayan ya da
serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere uygulanmak üzere belli periyotlar halinde yayımlanan ve Müşteri'nin
sayaç/sayaçlarının terim ve gerilimine göre tabi olduğu tarifede (kısaca İlgili Tarife) yer alan,

• Ticarethane abone grubunda yer alan sayaç/sayaçları için, Ticarethane Perakende Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden %3
indirim oranı uygulanacaktır.

• Sanayi abone grubunda yer alan sayaç/sayaçları için, Sanayi Perakende Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden %2 indirim oranı
uygulanacaktır.

İlgili Tarife bedelleri, EPDK tarafından ilgili mevzuat gereği belli periyotlar halinde belirlenmektedir. Tarife bedelleri EPDK tarafından değiştirildiği
takdirde yukarıda yer verilen indirim oranı söz konusu değiştirilen tarife üzerinden uygulanacağından Sözleşme birim bedeli
değişebilecektir.(İlgili tarifeler https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari linkinden izlenebilir.)
Söz konusu indirim oranı Sözleşme süresince sabittir.
2. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ
Sözleşme belirsiz sürelidir.
3. SÖZLEŞME'NİN BİLDİRİMLİ FESHİ
İşbu Sözleşme, Taraflar'dan herhangi birince karşı Taraf'a yapılacak bir bildirimle cayma bedeli veya ceza koşulu ödenmeksizin her zaman
feshedilebilir.
4. DİĞER HÜKÜMLER
İşbu Esaslar Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi ile bir bütündür. Esaslar ile Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi'nde farklılık ya da çelişki olması
halinde işbu Esaslarda bulunan hükümler uygulanır.
CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Adına :

   
 
  Günay TAŞ    Erol DEĞERLİ

Planlama ve Strateji Geliştirme Direktörü   Genel Müdür
Sözleşme'yi yapan personelin bilgileri:
Adı, Soyadı :
Unvanı/ Sicil No:
İmza (Lütfen İmzanızı Yan Tarafa Atınız.)

ª2042p¬
2042

Müşteriye Uygulanacak Tarife Esasları'nın tamamını 
okudum ve onaylıyorum. 
Müşteri'nin Kaşe/Ticaret Unvanı:
İmza (Lütfen İmzanızı Yan Tarafa Atınız.)

ª2041l¬
2041



TÜKETİCİ HAKLARI BİLGİLENDİRME FORMU
İkili anlaşma yapmadan önce Haklarınızı ve Yükümlülüklerinizi iyi bilmelisiniz. 

Genel bilgiler:
o İkili anlaşma yapsanız da yapmasanız da hiçbir zaman elektriksiz kalmazsınız. Son kaynak tedarik şirketi size elektrik enerjisi

ve/veya kapasitesi temin etmek zorundadır.
o Tedarikçi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alarak faaliyet gösteren özel tüzel kişiliklerdir. Kamu kurum ve

kuruluşu değildir.
o Lisanslı olarak faaliyet gösteren tedarik şirketleri ile tüketici hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiye

http://www.epdk.org.tr/tr/anasayfa adresinden ulaşabilirsiniz.
o İkili anlaşmanın beraberinde İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu sunulması zorunludur.
o İkili anlaşma belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere teklif edilebilir.
o Belirli süreli ikili anlaşmalar azami 3 yıllık yapılabilir.

o İkili anlaşma başlama tarihi elektrik enerjisinin ikili anlaşma imzalanan tedarikçiden temin edilmeye başlandığı tarihtir.
o Önerilen fiyatı http://www.epdk.org.tr adresinde yer alan Fatura Hesaplama Modülünü kullanarak mukayese edebilirsiniz.
o İndirim enerji bedeli üzerinden yapılır tüm fatura bedeli üzerinden indirim yapılması söz konusu değildir.
o Dağıtım bedeli, iletim bedeli ile fon, pay ve vergiler ilgili mevzuat gereği zorunlu yansıtılacak bedellerdir.
o İkili anlaşmada aktif enerji bedeli EPDK tarafından belirlenmemektedir.

CAYMA BEDELİ UYGULAMASI: Tüketici ikili anlaşmayı ikili anlaşma kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma bedeli ve ceza 
koşulu ödemeksizin sonlandırabilir. Bu süre zarfında gerçekleşmesi halinde tüketilen elektrik enerjisi ve kapasite tutarına ilişkin bedel ilgili 
tedarik şirketine ödenir.

Okudum Anladım :
Müşteri'nin İmzası ve Kaşesi:
Tarih :
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İKİLİ ANLAŞMA ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
Tedarikçinin Adı/Unvanı
Adresi
Mersis Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Lisans Numarası

: CK AKDENİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
: Göksu Mahallesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı 07260 Antalya
: 0021056044500001
: Antalya Kurumlar V.D. / 021 056 0445
: GTL/4968-35/03033

Tüketici Hizmetleri Merkezlerinin; 
Telefon ve Faks Numarası         
İnternet ve Elektronik Posta Adresi

: 0850 226 07 07- 0(242) 339 15 27
: www.ckakdeniz.com.tr kurumsaliletisim@ckakdeniz.com.tr

Tüketici Ad Soyad / Unvanı :
Kullanım Yeri Adresi :
Form Düzenlenme Nedeni : İkili anlaşmanın kurulması ☐ İkili anlaşmanın yenilenmesi ☐
İkili Anlaşma Aktif Enerji Bedeli : Ticarethane abone grubundaki sayaç/lar için EPDK tarafından yayımlanan Ticarethane Perakende Tek

Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden %3 indirim uygulanacaktır. Sanayi abone grubundaki sayaç/lar
için EPDK tarafından yayımlanan, Sanayi Perakende Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden %2
indirim uygulanacaktır.

Tahsilatında Aracılık Edilen Bedeller☐ Dağıtım Bedeli: EPDK tarafından belirlenen ve belirli dönemlerde değişebilen bedeldir.
☐ Enerji Fonu: İletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere,
elektrik enerjisi satış bedelinin %0,7'sidir.
☐ TRT Payı: İletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik
enerjisi satış bedelinin %2'sidir. Sanayi abone grubunda olanlardan ise bu pay alınmayacaktır.
☐ Tüketim Vergisi: İletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere,
elektrik enerjisi satış bedelinin %5'idir. Sanayi abone grubu için elektrik enerjisi satış bedelinin %1'idir.
☐ KDV: Vergi, fon ve pay dahil toplam bedelin %18' idir.

Güvence Bedeli : Müşteri'nin son 12 aydaki en yüksek tüketimi ile imza tarihinde uygulanan fiyat esas alınarak :
hesaplanan toplam fatura tutarının 2 katına karşılık gelen miktarda kesin ve süresiz bir banka teminat
mektubu veya nakit teminat alınacaktır.

Gecikme Faizi : 6183 sayılı AATUH Kanunun 51. md.sine göre belirlenen gecikme zammı
İkili Anlaşma Süresi : Sözleşme belirsiz süreli olup her zaman sona erdirilebilir.
İkili Anlaşma Sona Erme Tarihi : Sözleşme Taraflarca her zaman sona erdirilebilir.
Enerji Tedariği Başlangıç Tarihi :
Tüketici Cayma Hakkı : İmza tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkı kullanılabilir.
Ceza Koşulu : Herhangi bir cayma bedeli ya da ceza koşulu bulunmamaktadır.

Okudum Anladım :
Müşteri'nin İmzası ve Kaşesi:
Tarih :
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FİYAT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
1.İkili anlaşma aktif enerji bedeli ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ve aynı tüketici grubuna uygulanan fiyat ve
mukayesesi aşağıda verilmiştir.
1.1.Müşteri'nin Ticarethane abone grubunda yer alan tek zamanlı AG sayaçları bakımından geçerli olan karşılaştırma tablosu:

İmza Tarihi itibariyle EPDK Tarafından Belirlenen Bedel Şirket Tarafından Önerilen Bedel
  Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece
Kwh (Tahmini Miktar) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Enerji Bedeli kr/kWh 70.6347 70.6347 70.6347 68.5157 68.5157 68.5157
Dağıtım Bedeli kr/kWh 27.1075 27.1075 27.1075 27.1075 27.1075 27.1075
Toplam Tutar (TL) 9774.22 9774.22 9774.22 9562.32 9562.32 9562.32

1.2.Müşteri'nin Ticarethane abone grubunda yer alan tek zamanlı, tek terimli OG sayaçları bakımından geçerli olan karşılaştırma tablosu:

İmza Tarihi itibariyle EPDK Tarafından Belirlenen Bedel Şirket Tarafından Önerilen Bedel
  Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece
Kwh (Tahmini Miktar) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Enerji Bedeli kr/kWh 69.8588 69.8588 69.8588 67.763 67.763 67.763
Dağıtım Bedeli kr/kWh 22.7527 22.7527 22.7527 22.7527 22.7527 22.7527
Toplam Tutar (TL) 9261.15 9261.15 9261.15 9051.57 9051.57 9051.57

1.3.Müşteri'nin Ticarethane abone grubunda yer alan tek zamanlı, çift terimli OG sayaçları bakımından geçerli olan karşılaştırma tablosu:
İmza Tarihi itibariyle EPDK Tarafından Belirlenen Bedel Şirket Tarafından Önerilen Bedel
  Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece
Kwh (Tahmini Miktar) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Enerji Bedeli kr/kWh 69.6006 69.6006 69.6006 67.5126 67.5126 67.5126
Dağıtım Bedeli kr/kWh 18.2404 18.2404 18.2404 18.2404 18.2404 18.2404
Toplam Tutar (TL) 8784.1 8784.1 8784.1 8575.3 8575.3 8575.3

2.Tahsilatına aracı edilen fon, pay vergi ayrıca ilave edilecektir. Müşteri'nin abone grubunun çift terimli olması halinde güç bedeli ayrıca
ilave edilecektir.s
3. Anlaşma süresince uygulanan fiyatı EPDK adresinde http://www.epdk.org.tr yer alan Fatura Hesaplama Modülü Kullanarak
mukayese edebilirsiniz.

Okudum Anladım
Müşteri'nin İmzası ve Kaşesi :
Tarih :
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FİYAT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
1.İkili anlaşma aktif enerji bedeli ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ve aynı tüketici grubuna uygulanan fiyat ve
mukayesesi aşağıda verilmiştir.
1.1.Müşteri'nin Sanayi abone grubunda yer alan tek zamanlı AG sayaçları bakımından geçerli olan karşılaştırma tablosu:

İmza Tarihi itibariyle EPDK Tarafından Belirlenen Bedel Şirket Tarafından Önerilen Bedel
  Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece
Kwh (Tahmini Miktar) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Enerji Bedeli kr/kWh 64.8683 64.8683 64.8683 63.5709 63.5709 63.5709
Dağıtım Bedeli kr/kWh 20.0024 20.0024 20.0024 20.0024 20.0024 20.0024
Toplam Tutar (TL) 8487.07 8487.07 8487.07 8357.33 8357.33 8357.33

1.2.Müşteri'nin Sanayi abone grubunda yer alan tek zamanlı, tek terimli OG sayaçları bakımından geçerli olan karşılaştırma tablosu:

İmza Tarihi itibariyle EPDK Tarafından Belirlenen Bedel Şirket Tarafından Önerilen Bedel
  Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece
Kwh (Tahmini Miktar) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Enerji Bedeli kr/kWh 63.5338 63.5338 63.5338 62.2631 62.2631 62.2631
Dağıtım Bedeli kr/kWh 12.9281 12.9281 12.9281 12.9281 12.9281 12.9281
Toplam Tutar (TL) 7646.19 7646.19 7646.19 7519.12 7519.12 7519.12

1.3.Müşteri'nin Sanayi abone grubunda yer alan tek zamanlı, çift terimli OG sayaçları bakımından geçerli olan karşılaştırma tablosu:
İmza Tarihi itibariyle EPDK Tarafından Belirlenen Bedel Şirket Tarafından Önerilen Bedel
  Gündüz Puant Gece Gündüz Puant Gece
Kwh (Tahmini Miktar) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Enerji Bedeli kr/kWh 63.8338 63.8338 63.8338 62.5571 62.5571 62.5571
Dağıtım Bedeli kr/kWh 11.704 11.704 11.704 11.704 11.704 11.704
Toplam Tutar (TL) 7553.78 7553.78 7553.78 7426.11 7426.11 7426.11

2.Tahsilatına aracı edilen fon, pay vergi ayrıca ilave edilecektir. Müşteri'nin abone grubunun çift terimli olması halinde güç bedeli ayrıca
ilave edilecektir.

3. Anlaşma süresince uygulanan fiyatı EPDK adresinde http://www.epdk.org.tr yer alan Fatura Hesaplama Modülü Kullanarak
mukayese edebilirsiniz.

Okudum Anladım
Müşteri'nin İmzası ve Kaşesi :
Tarih :
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EK SAYAÇ BİLGİLERİ

.1
2
3

1
Dağıtım Şirketi
Dağıtım Hizmet Noktası No

:Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
:

ETSO No :
Hesap No :
Abone Grubu :Ticarethane☐ Sanayi☐
Tarife :Tek Terim☐ Çift Terim☐ Sözleşme Gücü:
Gerilim Tipi :AG☐ OG☐
Belediye :
Adres :


