
İmza / Kaşe

İKİLİ ANLAŞMA ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Tedarikçi’nin
Adı/Unvanı   : Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ
Adresi      : Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower Kat: 19 Bayraklı/İZMİR
Mersis Numarası     : 0390051946500013
Vergi Kimlik Numarası   : Karşıyaka VD/3900519465
Lisans Numarası  : GTL/4968-35/03086
Müşteri İlişkileri Merkezi  : 
Telefon    : 0232 990 00 00
İnternet ve E-Posta Adresi : www.gediz.com / bilgi.gedizperakende@aydemenerji.com.tr

Tüketici Adı Soyadı  : 
Tesisat Numarası  :
Kullanım Yeri Adresi  : 
Form Düzenlenme Nedeni :  İkili anlaşmanın kurulması   İkili anlaşmanın yenilenmesi
İkili Anlaşma Aktif Enerji Bedeli : ..........................................................kr/kWh   (.........................................................kr/kWh)
Müşteri tarafından faturanın fiziki olarak talebi hâlinde, gönderilecek fatura görselinde aktif enerji bedeli ve dağıtım 
bedeli birlikte “Enerji Tüketim Bedeli” olarak yer alacaktır. Yapılacak İkili Anlaşma kapsamında taahhüt edilen indirim 
sadece aktif enerji birim bedeline ilişkin olup, dağıtım bedelinden indirim yapılması söz konusu değildir. 
Tahsilatında Aracılık Edilen Bedeller

Gecikme Faizi
Faturaların zamanında ödenmemesi durumunda:
a) Müşteri’nin Tüketici Kanunu kapsamında tüketici sayılması hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un 51. maddesinde belirtilen faiz oranı ve KDV günlük olarak uygulanır. Sözleşme tarihi itibari ile işbu bent kapsamında 
uygulanacak gecikme faizi oranı, aylık %1,6’dır.

b) Diğer hâllerde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen aylık faiz 
oranına 1 (bir) puan ilave edilmesi ile bulunacak oranda gecikme faizi ve KDV günlük olarak uygulanacaktır. Sözleşme tarihi 
itibari ile işbu bent kapsamında uygulanacak gecikme faizi oranı aylık %2,6 olarak hesaplanmıştır. 
Yukarıda a ve b bentlerinde sayılan durumlarda 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirtilen oranın değişmesine bağlı olarak, 
yürürlük tarihi itibari ile yeni oran uygulanmaya başlanır.

EK-2A

Dağıtım Bedeli: EPDK tarafından belirlenen ve belirlenen dönemlerde değişebilen bedeldir. Bu bedel, EPDK’nın “kolay fatura”
(fatura kalem sadeleştirmesi) uygulaması kapsamında, faturada ayrıntılı olarak gösterilmeksizin “Enerji Tüketim Bedeli”
içerisinde yer alabilir.
Enerji Fonu: İletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin
%0,7 olarak hesaplandığı tutardır.
TRT Payı: İletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin
%2’si olarak hesaplandığı tutardır.
Tüketim vergisi: İletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere ve ilgili Kanun ve mevzuatta
belirtilen istisnalar haricinde elektrik enerjisi satış bedelinin mesken, ticarethane, aydınlatma ve tarımsal sulama abone
gruplarında %5, sanayi abone grubunda %1 olarak hesaplandığı tutardır.
KDV: Vergi, fon ve pay dâhil toplam bedelin % 18’idir.
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..........................-TL (yazı ile ...................................................-Türk Lirası) güvence bedeli nakden, def’aten veya teminat mektu-
bu veya Müşteri'nin faturalarını DBS ile ödemeyi tercih etmesi halinde DBS ile alınacaktır. Güvence bedelinin nakden alınması 
halinde ..................- TL (yazı ile .....................................-TL) Sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 10 ( yazı ile on) takvim 
günü içerisinde ve her halükarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar nakden ve def'aten tahsil edilir. Müşteri, 
Sözleşme'nin imzası tarihinde kurulduğunu, geçerli şekilde hüküm ve sonuçlarını doğuracağını bildiğini, bu anlamda güvence 
bedelinin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde Tedarikçi'nin sözleşmeyi fesih hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Tedarikçi'nin fesih hakkını kullanması halinde Müşteri'nin portföy girişi yapılmaz ve enerji tedariki başlamaz. 
Bakiye kalması halinde bu tutar Müşteri'nin ilk dönem faturasına yansıtılarak nakden tahsil edilir. Güvence bedelinin tamamının 
veya bir kısmının  süresinde ödenmemesi halinde Tedarikçi'nin Sözleşme ve ekleri kapsamında tüm hakları saklıdır.

Güvence Bedeli


