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    ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI SÖZLEŞMESİ 

 
 

1- TARAFLAR 

Taraflar Meşrutiyet Mah., Üniversite Sok. No: 2 34980 Şile/İstanbul adresinde mukim FMV 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İdare) ile ………adresinde mukim ………………….(Tedarikçi ) , FMV 

Işık Üniversitesi Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Teknik Şartnamesi (teknik şartname)  

kapsamında İdare’ye elektrik enerjisi tedariki hizmetinin verilmesi amacıyla aşağıdaki 

hususlarda anlaşmışlardır: 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Bu Sözleşmenin konusu, Tedarikçi tarafından İdare’nin Şile kampüsünde kullanılmak üzere 

Serbest Tüketici niteliğindeki İdare’ye elektrik enerjisinin satışı ve/veya kapasitesinin tahsisidir. 

3- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  

3.1. Tedarikçi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 

nezdinde başvuru işlemlerinin tamamlanmasını sağlayarak derhal elektrik enerjisi tedarik etmeye 

başlayacaktır.  

3.2. Tedarikçi, tedariğin başladığı tarihten sözleşme sonuna  kadar mevzuatta belirlenen mücbir 

sebepler dışındaki bir sebeple elektrik  tedariğini  kesintiye uğratamayacak ve fiyat değişikliği 

talep etmeyecektir. 

3.3. Tedarikçi,  teknik şartnameye uygun olarak teklif edilen ve İdare tarafından kabul edilen 

sabit birim fiyata göre belirlenen aktif enerji fiyatına, dağıtım bedeli ve KDV bedelini ekleyerek 

aylık olarak faturalandıracaktır. Tedarikçi, fatura edilen sabit fiyata; YEKDEM, dengesizlik 

maliyeti, profil maliyeti, finansal maliyet, fark fonu, ödenmeyen alacak kalemi, piyasa işletim 

ücreti ve Tedarikçiyi ilgilendiren diğer bütün maliyetlerin dahil olduğunu ve bunların sözleşme 

döneminde ayrıca ve hiçbir surette İdare’ye yansıtılmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.  

3.4. Tedarikçi, İdarenin elektrik tüketimi dolayısıyla mevzuat kapsamında ödemekle yükümlü 

olduğu tüm tutarları ve/veya bedelleri geriye dönük olarak yahut İdarenin tarifesinde oluşabilecek 

değişiklikler sonucunda Tedarikçiye yansıyacak maliyetlerin değişmesi  ve Elektrik Piyasası 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak düzeltmelerde İdare’ye bir 

yükümlülük doğması durumunda bu maliyetleri  İdareye yansıtma hakkına sahip olacaktır.  

3.5. Elektrik tüketim ölçümleri; sayaç okuyan kurum tarafından EPİAŞ’a bildirilen tüm ilgili 

veriler çerçevesinde ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılır. 

3.6. Tüketim birimlerinde güç aşım, reaktif enerji kullanımı/trafo kaybı vb. olması hallerinde, bu 

kayıplara ilişkin bedeller ile sayaç kesme-bağlama bedellerinden İdare sorumludur. Bu bedeller 

Tedarikçi tarafından faturaya yansıtılır. 

3.7. Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde Elektrik Piyasası Tüketici 

Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre ilgili taraflarca işlem yapılır. 
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4- FATURALAMA VE ÖDEME 

4.1 Tedarikçi, aylık olarak düzenleyeceği faturaları, elektronik ortamda ve/veya e-posta 

yoluyla İdare’ye iletir. İdare faturanın düzenleniş şekline göre, usule uygun olarak tebliğinden 

itibaren ……… gün içinde fatura bedelini ödemekle yükümlüdür.  

4.2 İdare, Tedarikçi tarafından gönderilen faturayı Doğrudan Borçlandırma Sistemi 

dahilinde, İdare tarafından tanımlanan hesaptan ödeyecektir.  

4.3 Sözleşme süresince, İdare’nin sabit birim fiyatlı ödeme seçeneği dışında,  abone grubu, 

tarife sınıfı ve/veya tarife tipine veya güç artışına ilişkin değişiklik talebinde bulunması  ve  

değişikliğe ilişkin gerekli belgeleri Tedarikçi’ye sunması halinde, başvuru ve/veya belgelerin 

Tedarikçi’ye teslim edildiği aydan sonraki tüketimler, İdare’nin tâbi olmak istediği tarife sınıfı 

ve/veya tarife tipine ilişkin tarife paketi veya güç artışı durumunda uygulanacak fiyatlandırma 

üzerinden faturalandırılır.  

 

5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

5.1 Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 (bir) yıllık süre sonunda başkaca 

bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 

5.2  Taraflar’dan birinin, ödeme hükümleri dahil olmak üzere, Sözleşme’ye aykırı 

davranması durumunda diğer taraf, aykırılığın 15 (onbeş) gün içinde giderilmesi yönünde 

yazılı uyarıda bulunmasına rağmen söz konusu aykırılık giderilmediği takdirde, başka 

herhangi bir ihtara gerek olmaksızın Sözleşme’yi haklı nedenle feshedebilir. 

5.3 Tedarikçi’nin, ilgili kamu otoritelerince tesis edilecek işlem veya alınabilecek kararlar 

ve benzeri sebeplerle Sözleşme ile üstlendiği tedarik yükümlülüğünü yerine getirmesine 

objektif ölçüler dahilinde engel olacak veya aşırı derecede güçleştirecek bir durumun ortaya 

çıkması halinde durumu derhal İdare’ye bildirecektir. Bu durumda İdare’nin herhangi bir 

süreye uyma veya tazmin yükümlülüğü bulunmaksızın sözleşmeyi derhal ve haklı nedenle 

fesih hakkı vardır. Tedarikçinin kısmi ya da tamamen ifa imkansızlığı yaratan bu hali 

sebebiyle İdare’nin herhangi bir zarara uğraması ya da kamu otoritelerince herhangi bir cezai 

yaptırıma uğraması halinde Tedarikçi bu zararı ve cezayı ilk ihbar üzerine ödemekle yükümlü 

olduğunu gayrikabilirücu kabul ve taahhüt etmektedir.  

 

5.4 Tedarikçinin iflasına karar verilmesi, tasfiye memuru atanması, hukuken tasfiyesini 

gerektiren bir durum ortaya çıkması, iflas ertelemesi talebinde bulunması, konkordato 

talebinde bulunması veya acze düşmesi hallerinde, mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, 

İdare Sözleşme’yi derhal haklı nedenle sona erdirme hakkına sahiptir. 

 

5.5. İdare tarafından beyan edilen  tüm sayaç ve fiderleri aksi belirtilmedikçe sözleşmeye dahil 

edilecek ve enerji tedariği başlamadan önce tedarikçiye bildirdiği tüketim öngörüsüne göre artı 

veya eksi yönde %30(tolerans oranı) ve üzerinde sapması olması durumunda, tedarikçinin be 

sebeple doğabilecek ve belgelenecek zararını talep etme hakkı saklıdır.  

 

6- GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Sözleşme süresi ile sınırlı olmamak üzere mevzuattan kaynaklanan açıklama yükümlülükleri 

haricinde Taraflar’dan her biri bu Sözleşme’nin kurulması aşamasında ve sonrasında 

birbirlerinden edindikleri her türlü bilgileri, fiyat tekliflerini ve kişisel veri niteliğindeki diğer 

bilgileri, gizli tutacaklarını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği’nin gizlilikle ilgili hükümleri tarafları bağlar. 



3  

Taraflar sahibi oldukları ve birbirlerine aktardıkları Kişisel Veriler açısından ilgili mevzuat 

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğunu ve bu doğrultuda gerekli yükümlülükleri 

gereği gibi yerine getirdiklerini ve getireceklerini, 

Birbirine aktarılan Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak elde ettiklerini ve işlediklerini; 

işleme ve  aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü 

gereği gibi yerine getirdiğini ve açık rızalarını aldığını, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza 

bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki istisna (yani 

aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım) şartlarını 

taşıdığını, 

Birbirlerine aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık 

rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri 

durumunda, diğer tarafa bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağını, aksi 

halde bir diğerinin maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini, 

Birbirine aktarılan Kişisel Verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir 

şekilde belirteceğini; aktarıma konu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık 

ve meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

7- BİLDİRİMLER 

7.1 Bildirimler, Sözleşme'nin feshi hariç, Tarafların iletişim bilgilerinden herhangi 

birisine yazılı olmak kaydıyla, elektronik ortamda veya diğer yöntem ve araçlar kullanılarak 

yapılabilir. Sözleşmenin feshi ile ilgili bildirimler Türk Ticaret Kanunu 18/3. Maddesinde 

düzenlenen şekilde yapılır. 

7.2 Taraflar; iletişim, abonelik ve benzeri bilgilerindeki değişiklikleri Beş (5) iş günü 

içinde diğer tarafa bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Sözleşme’de belirtilen adreslere 

gönderilecek ve Sözleşme'de belirtilen e-posta adresine iletilecek tebligat, muhatabına 

yapılmış geçerli tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur. 

 

8- MÜCBİR SEBEP 

Türkiye’de veya enerjinin temin edildiği ülkede oluşan doğal afetler, salgın hastalıklar, fırtına, 

sel, deprem, yangın, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk 

ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi 

hareketleri, malzeme, yakıt, daimi teçhizat nakliyelerindeki kazalar veya işin yavaşlamasına 

sebep olacak sair durumlar, iletim ve dağıtım hatlarından kaynaklanın aksaklıklar, mevzuat 

kapsamında kabul edilebilecek herhangi bir mücbir sebep, BOTAŞ tarafından “Zor Gün” ilan 

edilmesi, kısıt talimatı verilmesi, kanuni düzenlemeler, mahkeme ve idari kararlar, talimatlar, 

Ülke genelinde yaşanacak 1 (bir) haftadan fazla süren doğalgaz tedarik sıkıntısı, bunlarla 

sınırlı olmamak kaydıyla mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu durumlardan herhangi birisinin 

ortaya çıkması halinde ve devamı süresince Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafın edimini 

yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve 

taahhüt eder. Mücbir sebep teşkil eden durumun 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, Sözleşme, 

kendiliğinden sona ermiş sayılır. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde düzenlenen mücbir sebeple ilgili hükümler bu 

Sözleşme için de uygulanır. 
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  9-DİĞER HÜKÜMLER 

9.1.Sözleşme’nin imzalanması ve uygulamasından doğan her türlü vergi, resim, harç ve diğer 

giderleri Tedarikçi tarafından karşılanır. 

 

9.2. Taraflar, Sözleşme ile ilgili doğacak uyuşmazlıklarda, İdare’nin defter ve kayıtları, ile 

usule uygun tutulmuş elektronik kayıtların Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 193 

kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul etmektedir. 

 

9.3.Sözleşme’nin ekleri ve ilerde düzenlenecek ek protokoller, sözleşme sırasında veya 

sonrasında sözleşme kapsamındaki hizmet ve ürünler için müşteri tarafından imzalanacak 

taahhütnameler ve tarife kabul belgeleri Sözleşme'nin ayrılmaz birer parçası olup, Sözleşme 

metninde yer almış gibi hüküm ifade eder. 

 

9.4.Taraflar, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın yazılı onayı 

olmadan kısmen ya da tamamen başkasına devir ve temlik edemez. 

 

9.5.Bu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri    

ve icra daireleri yetkilidir. 

 

 

 İşbu Sözleşme FMV Işık Üniversitesi Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Teknik 

Şartnamesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, …../…../2021 tarihinde iki asıl nüsha olarak imza altına 

alınmıştır.  

 

 

        TEDARİKÇİ  İDARE 
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