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ENERJİ SATIŞ ANLAŞMASI 

1 – TARAFLAR:  

Bu Enerji Satış Anlaşması, bir tarafta Gelincik Sokak No:2/3 Güvenevler – Ankara adresinde 

yerleşik Enova Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile diğer tarafta ................................ 

adresinde yerleşik ........................................................ (T.C kimlik/vergi no/ e- posta adresi) 

arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır.  

2 –  TANIMLAR ve KISALTMALAR 

İşbu Sözleşme metninde başka türlü yazılı olmadıkça;, 

Tedarikçi: Enova Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’yi, 

Tüketici : .................................................’yi, 

Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nu, 

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu 

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu, 

EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.): Uzlaştırma sistemini çalıştıran ve elektrik 

piyasalarını işleten  piyasa işletmecisini, 

 TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ni, 

 TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’ni, 

 ...............EDAŞ: ........... Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi 

 Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip 

olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini, 

 Dağıtım Şirketi: TEDAŞ, TEDAŞ’a bağlı Elektrik Dağıtım Şirketleri veya belirlenen 

bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi, 

 İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge, 

Kurul kararları ile TEİAŞ, TETAŞ ve dağıtım şirketi tarafından yürürlüğe konacak uygulamalar 

ile diğer benzeri hususları,  

 Serbest Tüketici: İlgili mevzuatın aradığı şartları haiz olması nedeniyle tedarikçisini 

seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi 

 Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara 

dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,  

 Sözleşme: İşbu Enerji Satış Sözleşmesi’ni, 

 Taraf: ayrı ayrı Tüketici veya Tedarikçi’yi,  

 Taraflar: birlikte Tüketici ve Tedarikçi’yi   ifade eder. 

3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI 

Sözleşme, Tüketici’nin .......... EDAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan  aboneliklerinde 

gereksinim duyduğu elektrik enerjisinin ../../2017 tarihinden itibaren Sözleşme süresi boyunca 

İlgili Mevzuat ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde Tedarikçi tarafından sağlanması amacıyla 

imzalanmıştır.  

Bu amaçla gerekli elektrik enerjisi, Tüketici’nin enerjisinin sağlandığı mevcut sistem ve 

Kurum’un yayımladığı  “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ” ve diğer 

İlgili Mevzuat gereğince takılacak sayaçlar aracılığı ile Tüketici’nin kullanımına sunulacaktır. 
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4 - ENERJİ SATIŞ ESASLARI 

4.1       Abone Grubu :  

4.16.0 İlgili Mevzuat hükümlerine uyması şartıyla Tüketici “...........” abone 

grubundadır. 

4.16.1 Tüketici, abone grubunun değişmesine neden olabilecek her türlü uygulama 

ve/veya gelişmeyi, takip eden üç gün içerisinde ve her şart altında ilgili ay sona ermeden önce 

Tedarikçi’ye yazılı olarak bildirir. Bildirimin yapılmamasından kaynaklanan tüm sorumluluk 

Tüketici’ye ait olacaktır.  

4.16.2 Bildirimi takiben Tarafların Kurum ve/veya Dağıtım Şirketinin yeni tarife 

kategorisindeki birim fiyatlar üzerinden 20 gün içinde mutabakata varmaları halinde Sözleşme 

aynen devam eder, aksi halde Tarafların Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı saklı kalır. 

4.17 Tüketiciye Uygulanacak Tarife : 

4.17.1 Tüketici’nin aboneliklerine uygulanacak indirim oranı, “Dağıtım Şirketinin 

Ayrıştırılmış Tarifesi (Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu) Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları  

tek zamanlı ilgili abone grubuna ait aktif enerji tarifesi” üzerinden % ... (....) olacaktır. Bu 

bedele, Sistem Kullanım Bedeli( Kayıp , Dağıtım, PSH, İletim), TRT Payı (%2), Enerji Fonu 

(%1), BTV ve KDV ilave edilecektir.  

 Fiyat Değişikliği: 

 Sözleşme süresi içinde Dağıtım Şirketinin Ayrıştırılmış Tarifesi Diğer Tüm Dağıtım 

Sistemi Kullanıcıları Perakende tek zamanlı ilgili abone grubuna ait aktif enerji tarifesinde” 

meydana gelecek değişiklikler, Tüketici’ye uygulanacak tarifeye aynen yansıtılacaktır.  

 Sistem Kullanım Bedeli, İletim ve Dağıtım kayıpları ile İlgili Mevzuat hükümlerine 

göre ortaya çıkan vergi, harç, fon, pay ve benzeri giderlerde meydana gelecek değişiklikler, 

Tüketici’ye bilgi verilerek, değişikliğin uygulandığı tarihten itibaren faturaya 

yansıtılacaktır.Aktif enerji bedeli üzerinden yapılan indirim oranında yenilenebilir enerji 

kaynağı bedeli faturalarda ayrıca yansıtılacaktır. 

 Tedarikçi, elektrik enerjisi fiyatlarını etkileyen Kurum kararları, doğalgaz fiyat artışı, 

tarife yapısına ilişkin mevzuat değişiklikleri  gibi tarife fiyatını etkileyen nedenlerden dolayı 

fiyat ayarlaması talep edebilir. Tarafların fiyat ayarlaması hususunda mutabakatı gerekmektedir.  

 Tüketici faturasını 2 ay üst üste kısmen veya tamamen ödemezse, vadesi geçmiş 

borcunu ödeyene kadar, Tedarikçi “Dağıtım Şirketinin Ayrıştırılmış Tarifesi (Faaliyet Bazlı 

Tarife Tablosu) Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları  tek zamanlı ilgili abone grubuna ait 

aktif enerji tarifesi” üzerinden indirim uygulamadan faturayı düzenler. 

 Sayaç ve Ölçüm Sistemi 

 Tüketici’nin tükettiği elektrik enerjisi miktarı, Kurum’un yayımladığı “Elektrik 

Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ” gereğince takılacak sayaçlardan tespit 

edilir. Söz konusu sayaçların temin edilmesi, tesislere takılması sorumluluğu ve masrafı 

Dağıtım Şirketi’ne aittir.  

 Tüketici’nin tükettiği enerji enerjisi miktarlarının tespit işlemi, Tüketici’nin ait olduğu 

abone grubu için geçerli olan Kurum ve Dağıtım Şirketi kurallarına göre yapılır. 

 Tesisata takılacak sayaçların Tedarikçi ve/veya Kurum ve/veya Dağıtım Şirketince  

uzaktan okuma donanımı sahip sayaçlarla değiştirilmesine gerek görüldüğü takdirde, Tüketici, 

masrafı kendisine ait olmak üzere yeni sayaç takacaktır.  
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 Tedarikçi, Tüketici’nin sayaçlarını denetleme ve kontrol etme hakkına sahiptir. Bu 

kontrol esnasında Tüketici temsilcisi de hazır bulunarak birlikte tutanak düzenlenir.  

5–  FATURALAMA ve ÖDEME 

 Faturalama 

 Tedarikçi tarafından sağlanan elektrik enerjisini tespit eden sayaçlar, Dağıtım Şirketi 

temsilcileri tarafından okunur; enerji satış faturası dağıtım şirketi temsilcileri tarafından 

hazırlanıp, tüketiciye bildirim amaçlı bırakılır. Tüketici tarafından Tedarikçi’nin 

(nazim.paksoy@enovaenerji.com.tr, koraykeskin@enovaenerji.com.tr) olan elektronik posta 

adresine  gönderilir veya faks numarasına (0312 428 11 28) faks çekilir . 

 Tedarikçi, Dağıtım Şirketi tarafından EPİAŞ Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) ekranına 

girilen tüketim değerini baz alarak ilgili aya ait elektrik enerjisi faturasını düzenler. Dağıtım 

Şirketi’ne ait hatlardan enerji alan Tüketici adına düzenlenecek faturaya, Sistem Kullanım 

Bedeli, İletim ve Dağıtım kayıpları ile İlgili Mevzuat hükümlerine göre ortaya çıkan vergi, harç, 

fon, pay ve benzeri giderler ilave edilir. Dağıtım Şirketi’nin Tedarikçi’ye göndermiş olduğu 

sistem kullanım bedeli faturalarındaki tüketim ile PYS ekranına girilen tüketim arasında 

herhangi bir fark olması durumunda, aradaki fark Tüketici’nin bir sonraki ay tüketimine eklenir 

veya çıkarılır.  Tedarikçi, Tüketici’ye transfer ettiği aktif elektrik enerjisi için, TRT Payını, 

Belediye Tüketim Vergisini ve Enerji Fonunu faturaya ilave eder ve süresi içerisinde ilgili 

Kurumlara öder. Tedarikçi tarafından Elektrik Enerjisi Fonu, TRT Fonu,  Belediye Tüketim 

Vergisi adı altında Tüketiciden tahsil edilerek, ilgili kurumlara (Bakanlık, TRT ve  Belediyeler)  

aktarılan  tutarlar  ile  ilgili  kurumlarca  Tedarikçiden  tahsil edilecek tutar arasında fark 

oluşması  durumunda fark Tüketiciye aynı oranda yansıtılır. 

 TEİAŞ ve/veya Dağıtım Şirketi hatları ile enerji verilen Tüketici’nin şebekesi tarafından 

tüketildiği tespit edilen reaktif enerji bedelleri, TEİAŞ ve/veya Dağıtım Şirketi tarafından 

Tedarikçi’ye fatura edildiğinde, Tedarikçi bu bedelleri düzenleyeceği faturaya ekleyerek 

Tüketici’ye yansıtır.  

 Tüketici, işbu sözleşme kapsamında Tedarikçiden elektrik enerjisi temin ettiği 

abonelikler ile ilgili  tüketim miktarında  oluşacak  değişikliği  (aboneliğin  taşınması,  

aboneliğin  sonlandırılması)  30 (otuz) gün  önceden yazılı olarak Tedarikçiye bildirmekle 

yükümlüdür.Tedarikçi bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda oluşabilecek, cezai 

şart dâhil her türlü mali Külfeti Tüketiciye rücu eder. 

 

 Ödeme: 

 Tüketici adına Madde  5.1.’deki esaslar doğrultusunda tüketimin yapıldığı ayın son 

günü tarihi itibarı ile düzenlenecek enerji satış faturası bedeli, faturanın düzenlendiği tarihten 

sonraki ayın 10 (on)’unda, faturada belirtilecek banka hesabına yatırılır. Fatura, düzenlenme 

tarihini izleyen ayın en geç 3 (üç)’üne kadar Tüketici’nin elektronik posta adresine veya tebligat 

adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecektir. Son ödeme tarihinin 

resmi tatile veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda, izleyen ilk iş günü son ödeme tarihi 

kabul edilir.  

 Düzenlenen faturadaki toplam tutarın, son ödeme tarihine kadar ödenmemesi 

durumunda 6183 sayılı Yasanın 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanacaktır. 

Fatura bedeli, belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, Tüketici’ye bir kez daha 

bildirimde bulunulur.  

 Tüketici’nin Tedarikçi tarafından düzenlenen enerji satış faturasının herhangi bir 

bölümüne itiraz etmesi halinde, fatura içeriği Taraflarca ayrıca incelenecektir. İtirazın yapılmış 
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olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tüketici’nin, itirazında haklı olduğunun 

anlaşılması durumunda, fazla ödeme miktarı Tüketici’ye iade edilir ya da bir sonraki ayın fatura 

bedelinden mahsup edilir. Bu konuda takdir hakkı Tedarikçi’ye aittir.  

 Tedarikçi’nin düzenlediği faturada açıkça belli bir maddi hata bulunması halinde 

Tüketici, faturanın teslim alındığı tarihten sonraki 3 (üç) işgünü içinde maddi hatanın 

düzeltilmesi için durumu faks veya Tedarikçi’nin (nazim.paksoy@enovaenerji.com.tr, 

koraykeskin@enovaenerji.com.tr) olan elektronik posta adresine bildirecektir. Bu bildirimi alan 

Tedarikçi, 3 (üç) işgünü içinde maddi hatayı düzelterek düzenleyeceği faturayı Tüketici’ye 

tebliğ edecek, Tüketici bu faturayı, ilk faturanın teslim edildiği tarihi esas alarak ödeyecektir. 

Düzeltilmiş fatura 3 (üç) iş günü içinde Tüketici’ye bildirilmediği taktirde ödeme, düzeltilmiş 

faturanın Tüketici’ye bildirildiği tarihten sonraki 10 (on) gün içinde yapılabilecektir.  

6 - OLAĞANÜSTÜ HALLER  

Tedarikçi’nin Sözleşme kapsamında TEİAŞ ve/veya Dağıtım Şirketi hatlarını kullanılarak 

vermeyi taahhüt ettiği elektrik enerjisinin, Dağıtım Şirketi ve/veya TEİAŞ hatlarındaki teknik 

arızalar nedeniyle Tüketici’ye transferini yapamaması veya Sözleşme ve İlgili Mevzuat’taki 

herhangi bir yükümlülüğü aşağıda sayılan mücbir sebepler nedeni ile yerine getirememesi 

durumunda, mücbir sebep olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine 

getirilmesini engellediği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır. Tedarikçi’nın bu 

sebeplerden dolayı Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir yükümlülüğünü yerine 

getirememesi, Tüketici’ye Tedarikçi’den her ne nam altında olursa olsun tazminat isteme hakkı 

doğurmaz.  

İşbu fıkrada belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, genel mücbir sebepler 

olarak kabul edilir: Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan 

edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk 

ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da 

olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri, Taraflar’dan herhangi 

birinin yetersizliğinden kaynaklanmamak kaydıyla devletin veya bir yetkili organ veya kurumun 

taahhüdün yerine getirilmesini engelleyici idari karar ve işlemleri. 

Taraflar’dan herhangi birisinin Sözleşme’den kaynaklanan bir yükümlülüğünü bir mücbir 

sebep dolayısıyla yerine getirememesi halinde ve ancak bu mücbir sebepten etkilenme söz 

konusu olduğu süre ve ölçüde, söz konusu yükümlülük askıya alınmış olacaktır.  Söz konusu 

yükümlülük, anılan mücbir sebep olayı ortadan kalktıktan sonra derhal ifa edilecektir. Söz 

konusu mücbir sebep olayı devam ettiği müddetçe her bir Taraf, mücbir sebep dolayısıyla 

ortaya çıkabilecek zararları en aza indirgeyebilmek için makul tedbirleri alacaktır.  

Taraflar’dan herhangi birinin yükümlülüklerini etkileyen bir mücbir sebep olayının 2 (iki) 

aydan fazla sürmesi veya 2 (iki) aydan fazla süreceğinin anlaşılması halinde ya da mücbir sebep 

dolayısıyla yükümlülüklerin askıya alınmasının Taraflar’ın işbu Sözleşme’den bekledikleri 

menfaatleri makul ölçüde olanaksız kılması halinde, işbu Sözleşme yazılı bir ihbarla sona 

erdirilebilir. Bu durumda sadece Taraflar’ın birbirlerine karşı doğmuş olan yükümlülükleri 

devam eder ve Sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

7 - VERGİ, RESİM VE HARÇLAR  

Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan tüm vergi, resim ve harçlar yasal 

sorumluluk ve mükellefiyet esasına göre Taraflarca ödenecektir. Sözleşmeden kaynaklanan 

Damga Vergisi Taraflar’ca ½’şer oranda tarafından ödenecektir. 

8 - TEMİNAT 
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Tüketici, Tedarikçi tarafından uygun görülen formatta Tüketicinin son 1 (bir) yıl 

içerisinde yapmış olduğu en yüksek tüketimine karşılık gelen fatura değerinin (KDV dahil) iki 

katı kadar süresiz ve şartsız Banka Teminat Mektubunu Tedarikçiye vermek zorundadır.  

Tüketici’nin aylık elektrik tüketimi nedeni ile ödemesi gerekli fatura bedelinin yukarıdaki 

paragrafta belirtilen banka teminat mektubu tutarını aşması durumunda Tüketici, Tedarikçi’nin 

talep edecaği ilave teminat mektubunu  Tedarikçi’nin talebini müteakip 10(on) gün içinde 

Tedarikçi’ye teslim edecektir. Aksi takdirde, Tedarikçi’nin elektrik satışını durdurma ve 

Sözleşme’yi fesih hakkı olacaktır. 

Tüketici, Sözleşmenin 9. maddesine göre her yıl Sözleşme yenileme tarihinde, bu teminat 

mektubunu yukarıda belirtilen esaslara  ve yeniden hesaplanacak tutara göre yenileyecek veya 

ek teminat mektubu vererek tamamlayacaktır. 

Tüketici, 5. maddede belirtilen ödemeleri tam ve eksiksiz olarak yapmış olması kaydıyla 

Tedarikçi, teminat mektubunu Sözleşme’nin fesih/sona ermesi tarihinde Tüketici’ye iade 

edecektir. 

 9 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ  

 Sözleşmenin yürürlüğe girmesi: 

 İşbu Sözleşme, Tüketici’nin EPİAŞ kaydının yaptırılması,8. maddedeki şartların 

sağlanması ve Tüketici’ye enerji transferinin başlanması ile yürürlüğe girer. 

 Sözleşmenin süresi: 

 Sözleşmenin süresi, yürürlük tarihinden itibaren başlamak üzere 1 (bir) yıldır. 

 Taraflardan, Sözleşme’nin sona ermesinden iki (2) ay önce, fesih konusunda yazılı istek 

gelmediği takdirde, Sözleşme aynı şartlar ile 1 yıllık süre için yenilenmiş sayılır. 

 Sözleşmenin feshi: 

 Tedarikçi’nin sahip olduğu elektrik enerjisi satma imtiyazının yetkili makamlarca iptal 

edilmesi durumunda Sözleşme kendiliğinden ve herhangi bir süreye bağlı olmaksızın fesholur.  

 Taraflardan herhangi birinin Sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, diğer taraf 

Sözleşmeyi ihlal eden tarafa noterden göndereceği bir ihbar ile 15 günlük süre tanıyarak, 

yükümlülüklerin yerine getirtilmesini talep edecektir. İhbarı alan taraf verilen süre içerisinde 

haklı bir neden olmaksızın ihlali ortadan kaldırmazsa, Sözleşme feshedilebilir.  

 Tedarikçi, 1 ay önceden haber vermek kaydıyla herhangi bir haklı sebep bildirmeksizin 

ve hiçbir zarar, ziyan ve tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

 Tedarikçi, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda önceden hiçbir ihtar veya 

ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşme’yi tek taraflı olarak 

feshetme hakkına sahiptir.  

a) Tüketici’nin iflasının istenmesi, konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüğüne girmesi, 

mallarına haciz konulması, iflasının ertelenmesinin talep edilmesi, kendisine kayyum tayin 

edilmesi, 

b) Tüketici’nin fiilen iş yerini kapatması, Tedarikçi’ye yazılı bilgi vermeden işyerini terk 

etmesi veya işyerini başka yere nakletmesi 

 Taraflar, Sözleşme ile ilgili değişiklik gerektiren hususlarda 20 (yirmi) gün içerisinde 

mutabık kalmak zorundadırlar. Aksi takdirde, mutabakat sağlanamadığına dair tutanağının 

imzalandığı ayı takip eden bir sonraki ayın sonunda Sözleşme fesholmuş sayılır. Bu halde, 

Taraflar karşılıklı olarak bu Sözleşme ile ilgili birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun 

talepte bulunmayacaklardır. Mutabakat sağlanamaması nedeniyle sözleşmesinin sona ermesi 
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halinde, Tüketici’ye tutanağın imzalandığı ay fiyat farkı uygulanmamış birim fiyat, 

Sözleşme’nin sona erdiği ay ise Tedarikçi’nin talep ettiği fiyat uygulanır; ancak bu fiyat ilgili 

TEDAŞ tarifesi üstünde olamaz. 

10- GİZLİLİK İLKESİ 

Taraflar, hiç bir şekilde kendisine açıklanan ticari sırları, gizli ve hassas konular ile ilgili 

bilgileri (üretim, satış ve pazarlama konuları ile ilgili bilgileri de dahil olmak ancak bunlarla 

kısıtlı olmamak şartıyla) muhafaza etmeyi, ifşa etmemeyi, açıklamamayı ya da herhangi başka 

bir şekilde 3. kişilere vermemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde diğer Taraf’ın uğrayacağı 

tüm zararları ödemekle yükümlüdür. Bu gizlilik hükmü, ayrıca yasa ile korunmayan hallerde 

dahi Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren beş yıl müddetle geçerlidir. 

11- TARAFLARIN UYMASI GEREKEN MEVZUAT  

İşbu Sözleşme, İlgili Mevzuat kapsamında hazırlanıp imzalanmış olup, Taraflar İlgili 

Mevzuat hükümlerine aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme’de yer 

almayan hususlar için yürürlükteki İlgili Mevzuat hükümleri geçerlidir. 

12 - ÖZEL ŞARTLAR  

 Tüketici, Dağıtım Şirketi ile bağlantı anlaşması yapmak ve anlaşma hükümlerine uymak 

zorundadır. 

 Tüketici, kendisine ait tüketim bilgilerini haftalık bazda, aşağıda  belirtilen dönemler 

itibarıyla  faks, telefon veya elektronik posta yoluyla Tedarikçi’ye gönderecektir.  

a) Gündüz dönemi(T1) : 06.00 – 17.00 

b) Puant dönemi (T2) : 17.00 – 22.00 

c) Gece dönemi (T3) : 22.00 – 06.00 

 Tüketici tarafından öngörülen gerçekleşmesi muhtemel 3 zamanlı (T1, T2, T3 ) tüketim 

miktarı, tüketimin gerçekleşeceği aydan en az 10 (on) gün önce aylık üretim-tüketim 

dengelemesi için Tedarikçi’ye faks veya elektronik posta ile bildirilecektir. 

13 – DEVİR YASAĞI  

Taraflar, Sözleşme’den doğan hak veya yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, 

diğer Taraf’ın yazılı ön izni olmadan herhangi bir kişiye temlik etme veya başka bir yolla 

devretme hakkına sahip değildir.   

14 – BİLDİRİM VE BAŞVURULAR  

 Tarafların Sözleşmenin 1.maddesinde yazılı bulunan adresleri yasal tebligat adresleri 

olup, bu adreslere yapılacak bildirimler Tüketici için geçerli olacaktır. 

 Bildirim yapılan adres ve numaralarda yapılacak değişiklikler  3 (üç) gün içerisinde 

karşı tarafa bildirilmez ise, Sözleşme’nin 1.maddesinde yazılı adreslere yapılan tebligatlar 

geçerli sayılır. 

 Tüketici, elektrik bağlanmaması veya kesilmesi, sayaçların okunması, arızalanması ve 

her türlü elektrik kesintilerinde bilgi için Tedarikçi' ye, gereğinin yapılması için Dağıtım 

Şirketi’ne başvurur. 

15 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri yetkilidir. Tedarikçi ile Tüketici arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve 

uygulama sırasında ortaya çıkabilecek belirsizlikler ile yorumlanması gereken hususlarda, 

Kurum, TEİAŞ, TETAŞ, Dağıtım Şirketinin uygulamaları baz alınarak değerlendirilir. 
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16 – DİĞER HÜKÜMLER  

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin bir parçası olarak teati edilen tüm evrak, Taraflar 

arasında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını oluşturur ve Tarafları arasında, işbu 

Sözleşme konusu hakkında daha önce yapılan bütün anlaşma, düzenleme ve mutabakatların 

yerine geçecektir. 

İşbu Sözleşme’nin bir madde paragraf veya hükmünün geçersiz olması veya ifa edilemez 

sayılması, işbu Sözleşme’nin kalan madde, paragraf veya hükümlerinin geçerliliğini veya ifa 

kabiliyetini etkilemeyecektir. 

Sözleşme, ancak Taraflar’ın yazılı anlaşmasıyla değiştirilebilir 

Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname, feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden 

ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça, geçerli sayılmayacaktır.  Feragatname, 

ancak verildiği tarih ve veriliş amacıyla sınırlı olarak geçerlidir. Taraflar’dan birinin bu 

Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi 

feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılmasını 

engellemez.  

Madde 9.1’deki şartları gerçekleşmesi ile birlikte yürürlüğe girecek olan Sözleşme, 

Tarafların yetkilileri tarafından .../.../20.. tarihinde bir nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme 

aslı Tedarikçi’de kalacak, Tedarikçi Sözleşme’nin “aslının aynıdır” onaylı bir nüshasını, 

Tüketici’ye verecektir.  
 

ENOVA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.        
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