
 

 

  
EK PROTOKOL 

 

1. İşbu Protokol, ………………………………….. (Bundan sonra “Abone”olarak 

anılacaktır) ile Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. (Bundan sonra 

“Zorlu” olarak anılacaktır)arasında, …………….. tarihinde imzalanan Enerji Satış 

Sözleşmesi’nin (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda tadili 

hususunda serbest iradeleri ile mutabık kalmışlardır. 

 

2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29.03.2017 tarih ve 7007 No’lu Kurul Kararı ile 

Abone’nin tâbi olduğu tarife grubu ve sınıfı için perakende elektrik satış fiyatı 2017 yılı 

Nisan dönemi itibarı ile yenilenerek (Bundan sonra “Yenileme” olarak anılacaktır.) 

01.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Taraflar işbu Yenileme’yi dikkate alarak, …. 

yılı ........ ayı  itibariyle Şirket’in Abone’ye uygulayacağı aktif elektrik enerjisi satış 

fiyatının; .......... krş/kWh + TRT Payı + Enerji Fonu + BTV (Belediye Tüketim Vergisi) 

uygulanarak belirlenmesi ve bu hesaplamaların yer aldığı fiyat analizlerinin fatura ile 

birlikte Şirket tarafından Abone’ye gönderilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.  

 

3. Protokol ile Taraflar “Sözleşme’nin süresine” ilkişkin olarak  “Taraflardan birinin, Sözleşme’nin 

sona erme tarihinden 60 (altmış) gün önce karşı tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdireceğini 

bildirmemesi halinde, Sözleşme süresi bitiminde bir yıllığına kendiliğinden uzamış kabul edilecektir. 

Sözleşmeye taraflarca ek protokol yapılması halinde Sözleşme süresi ek protokol tarihinden itibaren bir 

yıl kendiliğinden uzamış kabul edilecek ve Sözleşme sona erme tarihinden 60 (altmış) gün önce karşı 

tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdireceğini bildirmemesi halinde, Sözleşme süresi bitiminde bir 

yıllığına kendiliğinden uzamış kabul edilecektir.” Değişikliğinin yapılması hususunda mutabık 

kalmıştır.  

 

4. Abone Sözleşme’yi, 13.1. maddede düzenlenen fesih hakkı saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme 

Süresi’nin bitiminden önce feshederse  ilgili faturanın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün 

içinde Sözleşme’nin imza tarihinden fesih tarihine kadar geçen dönemdeki en yüksek fatura 

bedelinin 2 (iki) katı tutarında erken fesih cezası ödeyecektir. 

 

5. Protokol ile getirilen düzenlemeler haricinde Taraflar’ın Sözleşme ile düzenlenen hak ve 

yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, Sözleşme hükümleri aynen geçerli 

olacak ve Protokol ile birlikte uygulanacaktır. İşbu Protokol ile düzenlenmeyen hususlar 

hakkında ise Sözleşme hükümleri aynen geçerli olacaktır.  

 

6. Protokol Sözleşme’ nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar’ın yetkili temsilcilerince  tarihinde 

hükümlerini doğurmak üzere,  ........... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

 

    ZORLU ELEKTRİK ENERJİSİ  

  İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN  

                  TİCARET A.Ş. 

 

................................................. 

 

 


