
 

 

Ödeme Planı İçin Başvuru 

(Bu başvuru en geç 14 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmalıdır.) 

 

                                                                                                                                            Tarih : 

Adı-Soyadı : 

Kimlik No: 

Adres: 

Tüketici No : 

Hesap No: 

Telefon No:        

                                                             

Yukarıda belirtilen Kararname uyarınca Kıb-Tek’e olan elektrik borcuma Kararname Kurallarının 

uygulanmasını rica ederim. 

                                                                        Bilgilendirme: 

Peşin Ödeme: Birikmiş tüketim borcunun tümünün ve birikmiş gecikme zammının %20’sinin bir defada 

ve peşin olarak ödenmesi demektir.                                                                                                               

Taksitli Ödeme: Bu opsiyonun gereği olarak birikmiş tüketim borcunun tümü ve birikmiş gecikme  

zammının %35’i aylık ve eşit taksitlerle  ödenecektir.  

İşbu başvuruyu yaptığım tarihten itibaren 14 gün içinde tercihime göre peşin veya taksitli ödeme planı 

uyarınca gerekli işlemleri tamamlamadığım takdirde işbu başvurum geçerliliğini yitirecektir. 

 

                                                                                                                       Müracaatcının: 

                                                                                                                Açık  İsim-Soyisim:………………………… 

                                                                                                                 Kimlik No    : …………………………………       

                                                                                                                  İmza             : …………………………………     

 

Not: İşbu başvuru tüketicinin bağlı bulunduğu bölgenin Bölge Amirliğine verilmelidir. 

 

 

 



 

 

Resmi İşlemler : Uygun olmayanları çiziniz. 

 

 

 

Opsiyon A: Peşin Ödeme 

1. Başvuru tarihindeki tüketim borcu miktarı : …………………………….…….TL 

2. Başvuru tarihindeki gecikme zammı miktarı :……………………………….. TL 

3. Toplam Gecikme zammının Kararname uyarınca tahsil edilecek miktarı (%20) :……………………. TL 

4. Toplam Gecikme zammının Kararname uyarınca tahsil edilmeyecek  Gecikme Zammı miktarı (%80) 

: …………………………………………………… TL 

5. Başvuru tarihindeki tüketim borcu miktarı + Mevcut Gecikme zammının % 20 oranındaki miktarı 

(madde1+madde3) :…………………………………………………… TL 

 

Yukarıda 5. Maddede belirtilen borç miktarını ödemeyi taahhüt eder, ödemem halinde  4. Maddede 

gösterilmekte olan %80 gecikme zammının silinmesini talep ederim. 

 

i) Yukarıda belirtilen tüketim borcu ve gecikme zamları ile ilgili aleyhime dava 

açılmamıştır…………………..  EVET  / HAYIR 

 

ii) Yukarıda belirtilen tüketim borcu ve gecikme zamları ile ilgili aleyhime 

……………………….………… Kaza Mahkemesinde ………………… sayılı dava açılmış olup 

Mahkemede karara bağlanmamıştır. Bu dava ile ilgili dava masraflarını ödediğimi beyan 

ederim…………………..    EVET / HAYIR 

 

 

 

 

İmza:……………………………………….                                         İmza:……………………………………. 

 

Açık İsim-Soyadı :……………………………….                            Açık İsim- Soyadı :……………………………….. 

  

       (Kıb-Tek Yetkilisi)                                                                                         ( Müracaatçı) 

 

 

 

 

               1. ( ŞAHİT)     Açık İsim-soyadı ve imza :………………………………………..  

 

               2.  ( ŞAHİT)     Açık İsim-soyadı ve imza :………………………………………..  



 

 

                                                                                

Opsiyon B : Taksitli Ödeme 

1. Başvuru tarihindeki tüketim borcu miktarı : …………………………….……. TL 

2. Başvuru tarihindeki gecikme zammı miktarı :………………………………... TL 

3. Kararname uyarınca ödenmesi gereken peşinat miktarı (%30) :…………….. TL 

4. Toplam taksit sayısı :……………………………………………………………………….  

5. Aylık taksit miktarı : ………………………………………………………………………… TL 

6. Toplam Gecikme zammının Kararname uyarınca tahsil edilecek miktarı (%35) 

7. Toplam Gecikme zammının Kararname uyarınca Tahsil edilmeyecek toplam Gecikme Zammı (%65) 

: …………………………………………………… TL 

8. Başvuru tarihindeki tüketim borcu miktarı + Mevcut Gecikme zammının % 35 oranındaki miktarı 

(madde 1+madde 6) :…………………………………………………… TL 

9. %30 peşinat miktarı ödendikten sonra taksitlendirilecek miktar (madde 8 – madde 3): 

…………………………………….   TL 

 

Yukarıda gösterilmekte olan ve ödenmesi gereken %30 peşinatı ödemiş bulunuyorum. Yukarıda 8. 

Maddede belirtilen borç miktarını ödemeyi taahhüt eder, 7. Maddede gösterilmekte olan %65 

gecikme zammının silinmesini talep ederim. 

Her ayın taksiti, bu taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yedi (7) gün lûtufla 

ödenir. 

 

Ard arda üç taksiti veya bir yıl içinde herhangi 5 taksiti zamanında ödememem halinde 16/2019 

Sayılı Yasa Gücündeki  Kararname kurallarından yararlanma haklarımın ortadan kalkacağını ve 

peşinatını yatırdığım tarihten önceki birikmiş tüketim borcumun ve (7. Maddede tahsil edilmeyeceği 

belirtilmekte olan %65 oranındaki gecikme zammı da dahil) birikmiş gecikme zamlarının tümünün 

muaccel hale geleceğini ve ödeme planının imzalandığı tarihten itibaren gecikme zamlarının yeniden 

uygulamaya gireceğini, bu tutarı da ayrıca  derhal ödemekle yükümlü olduğumu ve Kıb-Tek ‘in bu 

amaçla aleyhime her türlü yasal işlemi yapmakta serbest olduğunu  kabul ederim. 

 

i)Yukarıda belirtilen tüketim borcu ve gecikme zamları ile ilgili aleyhime dava 

açılmamıştır.…………………..  EVET/ HAYIR 

 

ii)Yukarıda belirtilen tüketim borcu ve gecikme zamları ile ilgili aleyhime ……………………….………… Kaza 

Mahkemesinde ………………… sayılı dava açılmış olup Mahkemede karara bağlanmamıştır ve bu dava 

ile ilgili dava masraflarını ödediğimi beyan ederim……………….. EVET / HAYIR 

  

İmza:……………………………………….                                                       İmza:…………………………………….. 

 

 

Açık isim-Soyadı :……………………………….                                          Açık İsim-soyadı:……………………………….. 

       (Kıb-Tek yetkilisi)                                                                                        ( Müracaatçı) 



 

 

   KEFİL I 

Ben aşağıda imza sahibi (gerçek kişi) ………………………………………… numaralı KKTC Kimlik Kartı Hamili 

………………….. sakinlerinden ………………………………………………………. yukarıdaki borçlu 

…………………………………….. ’nin taksitlendirme ve taahhüname tahtındaki tüm mükellefiyetlerine şahsen 

kefil olduğuma beyan ederim. 

 

                                                                                                                                              KEFİL 

                                                                                                           Açik İsim ve İmza:…………………………………….. 

                                                                                                           Adres:………………………………………………………… 

                                                                                                           Telefon:………………………………………………….. 

 

KEFİL II 

Ben aşağıda imza sahibi (gerçek kişi) ………………………………………… numaralı KKTC Kimlik Kartı Hamili 

………………….. sakinlerinden ………………………………………………………. yukarıdaki borçlu 

…………………………………….. ’nin taksitlendirme ve taahhüname tahtındaki tüm mükellefiyetlerine şahsen 

kefil olduğuma beyan ederim. 

 

                                                                                                                                              KEFİL 

                                                                                                           Açik İsim ve İmza:…………………………………….. 

                                                                                                           Adres:………………………………………………………… 

                                                                                                           Telefon:………………………………………………….. 

 

 

                                                                                  ŞAHİT  I 

1. Yukarıdaki borçlunun ve kefilin/kefillerin imzalarına ŞAHİTİM : Açık İsim-Soyad ve  İmza:                                

                                                                                                                     …………………………………….. 

 

                                                                                  ŞAHİT  II 

2. Yukarıdaki borçlunun ve kefilin/kefillerin imzalarına ŞAHİTİM : Açık İsim-Soyad ve İmza:  

                                                                                                                     …………………………………… 


