
PROTOKOL 
 

Madde  1- Taraflar 

 
İşbu Protokol; 

 
Şirket merkezi İçerenköy Mah.  Çayıryolu  Cad.  Üçgen  Plaza No:7  Kat: 11  34752  Ataşehir/İstanbul 

adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik") ile Kuruluş merkezi Şehit 

Fethi Bey Cd. No:49/l  Birlik  Plaza Konak/İzmir  adresinde  faaliyette bulunan İZMİR ESNAF VE 

SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ ("Birlik") arasında akdedilmiştir.  (Tarafların tümü 

birlikte kısaca "Taraflar", ayrı ayrı kısaca "Taraf' olarak anılacaktır.)  

 

 
Madde 2-  Protokol'ün Konusu 

 
Sahip olduğu lisans aracılığıyla Serbest Tüketicilere Elektrik Tedarik  etme  hakkı olan  TEK  Elektrik 

ile Birlik arasında; Birlik'e kayıtlı esnaf ve sanatkârların işyerleri  ile konutlarında 4628  Sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu'nu ile bu kanuna bağlı ikincil  mevzuatta  tanımlanan  Serbest Tüketici niteliklerine 

uygun olanlara indirimli elektrik sağlanması, üyelerin indirimli satıştan faydalanmasını temin etmek 

amacıyla tarafların üzerine düşen  hak  ve  yükümlülüklerini  ihtiva  eder. 

 

 
Madde 3-  Bölge 

 
Protokol İzmir il sınırları içinde geçerlidir. TEK Elektrik, aynı bölgede. Birlik  dışında  başka  kişilerle 

bu  Protokol  kapsamındaki  konularda çalışma hakkını  saklı tutar. 

 

 
Madde 4 - Tarafların Yükümlülükleri 4.a-  

Birliğin Yükümlülükleri 

Birlik, işbu Protokol'ün imzalanmasından itibaren. Tek Elektrik'in Bölge'de bulunan potansiyel Serbest Tüketiciler 

ile elektrik satış sözleşmesi akdedebilmesi mümkün olan her yolu kullanarak iletişime geçecek ve  indirimli  

elektrik  kullanılması  yönünde gerekli  bilgilendirmeyi yapacaktır. 

 
Birlik, Serbest Tüketiciler de dâhil olmak üzere,  üçüncü  şahıslardan,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak, 

ödeme, borç  veya  hediye gibi  menfaatler sağlamayacağını; kabul  ve taahhüt eder. 

 
Birlik, işbu Protokol kapsamındaki hizmet ve işler dolayısıyla Serbest Tüketici 'den  her ne  nam altında olursa 

olsun hiçbir ücret veya ödeme talep etmeyeceğini ve almayacağını kabul ve taahhüt eder. 



Birlik, Tek Elektrik ile ortaklaşa belirlenecek olan iş planı ve takvim çerçevesinde, ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun biçimde bilgilendirme faaliyetlerini  yürüteceğini  taahhüt  eder. 

 
Tek Elektrik, Birliğe bağlı odaların üyelerine, sunum, eğitim, abonelik sözleşmesi yapmak için 

toplantılar düzenlemek istediğinde, Birlik kolaylık gösterecek ve bu konuda işbirliği kapsamında 

Birlik'in sahip olduğu olanaklardan  faydalanacaktır.  

 
Birlik, kuramsal kimlik kurallarına bağlı olmak ve önceden  mutabakat  sağlamak  koşuluyla  Birlik'e 

ait  görsel materyallerin kullanmasına izin   verecektir. 

 

 
4.b-  TEK  Elektrik'in Yükümlülükleri 

 
Tek Elektrik personelleri, Birlik  üyesi  esnafları  işyerlerinde ziyaret ederek indirimli  elektrik satışı ile ilgili 

bilgilendirme yapacak,  üye kabul  ederse Ek'te bulunan Abonelik  Sözleşmesi  imzalatacak ve  abonelik  işlemini 

tamamlayacaktır. 

 
Esnafı ziyaret eden Tek Elektrik personeli sözleşme koşullarını ve  doğan hakları ve  sorumlulukları  

tam olarak  anlatmakla yükümlüdür.  

 
Abonelik Sözleşmesinden doğan haklar, yükümlülükler ya da Abonelik Sözleşmesi içeriği 

çerçevesinde her ne sebeple olursa ortaya çıkacak  olan  uzlaşmazlıklara  Birlik  taraf  değildir. Ancak 

doğacak uzlaşmazlıklar üye ile Tek Elektrik arasında Birlik arabuluculuğu  ile  çözümlenmeye  

çalışılabilir. 

 
Tek Elektrik protokol kapsamında üyelerden gelecek olan her türlü soruyu yanıtlamak ve sorunu çözmek amacıyla  

ücretsiz bir Çağrı  Merkezi  kuracaktır. 

 
Gerek görüldüğü takdirde birlik bünyesinde görev yapmak ve protokol kapsamını gelen üyelere anlatmak  üzere 

Tek  Elektrik tarafından  bir personel görevlendirebilir. 

 
Bu protokol kapsamında yürütülecek  indirimli elektrik  satışı  tanıtımında  kullanılmak  üzere ücretsiz 

olarak yeterli miktarda materyal sağlamak, fiyat listelerini  ve  Abonelik  Sözleşmelerini temin eder. 

 
Tek Elektrik, mülkiyeti kendisine ait olmak üzere marka  imajının  yerleşmesi  ve  artırılması  amacına 

yönelik olarak,  afiş, ofis malzemeleri  gibi  tanıtım araçları  temin eder. 

 
Birlik'in çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve Tek Elektrik gerekli  görmesi halinde 

faaliyet gösterilen alanla ilgili olarak yapılan, fuar,  sergi  vb.  sosyal  organizasyonlara  ilişkin  ilanlar 

vermekle yükümlüdür.  

 
Bu protokol kapsamında sağlanan indirimli elektrik satışını tanıtmak amacıyla  Tek  Elektrik  ve  Birlik,  

kokteyl, tanıtım, eğitim gibi  toplantılar  düzenleyebilir.  

 

 



MADDE 5-  İndirim Oranı 

 
Bu protokol kapsamında yapılan abonelik sözleşmelerinde aktif enerji kullanım bedelinden yüzde    11 

'den az olmamak üzere indirim  yapılır. 

 
Tek Elektrik, gerekli gördüğü takdirde Serbest  Tüketicinin  kullanım  miktarları  diğer  koşullara  göre 

bu  oranın üzerinde de  indirim yapılabilir.  

 
Tek Elektrik, Birlik tarafından yapılan bilgilendirme masrafları ve tanıtım giderlerine katkıda bulunmak amacıyla,  

birliğe ve  birliğe bağlı  odaya hizmet bedeli  ödemeyi  kabul  ve taahhüt eder. 

 
 

Hizmet bedellerinin tutarlarının,  koşullan  ve ödeme tarihleri  EK  Protokol  ile belirlenir. 

 

 
Madde 6-  Odalar ve  Birlik'in  indirimden faydalanması 

Birlik, Birlik'in iştirakleri ile Birlik'e bağlı odalar içinde Serbest  Tüketici  niteliklerine  sahip olanlar,  

işbu  sözleşmede öngörülen  indirimlerden  faydalanabilir. 

 

 
Madde  7- Münhasırlık 

 
Birlik, bu protokolün geçerlilik süresi boyunca TEK Elektrik dışında hiçbir  elektrik  tedarikçisi şirkete 

işbu Protokol konusu hizmeti ve reklam ve tanıtım hizmetleri vermeyeceğini; Protokol'de düzenlenen 

türde bir hukuki ya da ticari ilişkiye ginneyeceğini ve  bu  kapsamda  Tek  Elektrik  dışında herhangi 

bir tedarikçi şirket adına Serbest Tüketiciler ile temasa geçmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

 
Birliğin, ilgili hükmü ihlal  ettiğinin tespit edilmesi  halinde söz  konusu ihlal  fesih sebebi  sayılacak ve bu  halde 

tahakkuk etmiş  ve ödenmemiş hizmet bedelleri  Tek  Elektrik'e irat  kaydedilecektir. 

 

 
Madde 8-  Gizlilik 

 
Birlik, bu sözleşme ve sözleşmenin eklerle içeriklerini ve aralarındaki işbu sözleşme dolayısıyla 

edindiği her türlü bilgi ve dokümanı Gizli Bilgi kapsamında gizli tutacağını çalışanlarının, 

görevlilerinin ve yöneticilerinin gizli  tutmasını temin edeceğini  kabul   eder. 

 
Bu  hüküm  Sözleşme sona erdikten  sonra  5  (beş)  yıl  süre ile yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

 
Taraflar, diğer tarafın yazılı bir şekilde ifşa edilmesine rıza gösterdiği veya uygulanacak hukuk, 

herhangi bir mahkeme, devlet veya kamu otoritesi veya diğer  mevzuat  ve  düzenlemelerin gerektirdiği 

durumlar hariç, işbu sözleşmenin,  Abone Sözleşmelerinin ve Abonelere  ilişkin detayların içeriğinin 

ticari sır niteliğinde olduğunu, bu sebeple de bunlarla ilgili olarak 3.  Kişilere bilgi  veremeyeceklerini  

kabul  ve taahhüt ederler. 
 

 



Madde 9-  Protokolün Süresi 

 
işbu Protokol yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bir süre  için  akdedilmiştir.  Sürenin  dolmasına 

30 gün kala taraflardan birinin yazılı itirazı olmaması durumunda sözleşme aynı koşullarla  bir yıl  

daha uzar. 

 

 
Madde  10-  Protokolün Feshi 

 
TEK Elektrik, 30 (otuz) gün önceden yapacağı bildirimle Protokol'ü dilediği zaman herhangi bir sebep 

göstermeksizin  tazminatsız feshedebilir. 

 
Birlik, 90 (doksan) gün önceden yapacağı bildirimle Protokol'ü dilediği her zaman  herhangi  bir sebep 

göstenneksizin feshedebilir. 

 
Protokol'ün feshedilmesi halinde, kast, ağır ihmal halleri  saklı  kalmak üzere.  Taraflar birbirinden kar ya da  gelir 

kaybı  gibi  dolaylı zararlarını  talep etmeyeceklerdir. 

 

 
Madde  11- Bildirimler 

 
Tarafların işbu Protokol kapsamında birbirlerine yapacakları bildirimler için başlıkta yazılı Şirket 

adreslerinin tebligat adresi olacağını ve bu adreste  yapılacak  değişiklikleri  yazılı  olarak  karşı  Taraf  

a bildirmedikleri takdirde eski adreslerine yapılacak yazılı bildirimlerin  geçerli  olacağını kabul eder. 

Noter veya iadeli taahhütlü  mektupla  yapılan fesih ihbarları ve  diğer  emredici  mevzuat hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla, bunlar dışında kalan işbu Protokol tahtındaki yazılı tebligatlar, imza karşılığı 

elden teslim, posta kuryesi,  iadeli taahhütlü mektubun yanı  sıra her ikisi için  de ulaştı  raporunun ibraz 

edilmesi şartına bağlı  olarak faks ve e-posta  ile   yapılacaktır.  

 

 
Madde  12-  Mücbir Sebepler 

 
Mücbir sebep  halleri şunlardır: 

 
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim, işin devam etmesine engel teşkil edebilecek idari ve mahkeme kararları, olağandışı 

doğal olaylar, sel felaketi, Bulaşıcı hastalıklar vuku bulması, (İşi etkileyecek boyutlarda olması) deprem gibi doğal 

afetler, grev lokavt, idare yahut herhangi bir 3. Şahsın Adli Mercilere başvurusu sebebi ile sözleşme konusu işin 

adli ve idari olarak durdurulması veya işin devamına engel durumların ortaya  çıkması,  mücbir sebeplerin  varlığı  

halinde,  gecikme tazminatı ve  cezai  şartlar uygulanmaz. 

 

 
Madde  13-  Uygulanacak  Hukuk ve  Uyuşmazlıkların Hali 

 
İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar iyi niyet çerçevesinde taraflarca giderilmeye 

çalışılacaktır.  



Uyuşmazlığın çözümü bu yöntemle 15 gün içerisinde çözüme kavuştunılmaması  halinde  sorun yetkili mahkemeler 

aracılığı  ile  çözümlenecektir.  Uyuşmazlıkların  çözümü  için  İzmir  Mahkeme ve  İcra  Daireleri yetkilidir. 

 

 
Madde  14-  Genel Hükümler 

 
Protokol'ün  akdedilmesi  ile  ilgili  olarak masraf ve giderler Tek  Elektrik  tarafından ödenecektir. 

 
İşbu Protokoldeki hiçbir hüküm, taraflar arasında bir acentelik ve/veya işveren-işçi  ilişkisinin mevcut olduğu  

şeklinde yorumlanmayacaktır. 

 
Herhangi bir Tarafın, herhangi bir zamanda, herhangi bir süre boyunca, Protokol'ün hüküm ve 

şartlarından birini veya daha fazlasını icra etmemesi, söz konusu hüküm  ve şartlardan  veya daha  sonra 

Protokol'ün bütün hüküm ve şartlarını icra etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

 
Protokol'ün herhangi bir hükmü veya bir hükmün herhangi bir  kısmı,  adli  ve/veya  idari  birimlerce 

geçersiz kılınsa dahi; Protokol'ün geri kalan hükümleri, aynen geçerliliğini muhafaza edecektir. 

 

 
Tarih: 05/08/2016 

 
KGM  Enerji  Ticaret Ltd. Şti



 


