
 
 
 

Form No:         ……………………………             Tarih : ……/……/…….. 

TÜKETİ NO :  …………………………... 

HESAP NO :   …………………………… 

AD/SOYAD :  …………………………… 

TÜKETİCİ CEP TELEFON NUMARASI : …………………………………………………… 

İŞLEME KONU HESAP ADRESİ : …………………………………………………………… 

E-MAİL : ……………………………………………………………………………………….. 

Aşağıda belirtilen ön ödemeli sisteme geçiş işlemini onaylıyorum.Yukarıda vermiş olduğum 

bilgilerin doğru olduğunu, Ön Ödemeli Sistem Müracaat Formu altında yazan tüm şart ve 

sorumlulukları okuyup anladığımı ve kabul ettiğimi ve/veya içeriği sorulduğunda tarafıma izah 

edildiğini imzalayarak yerine getirmeyi kabul ediyorum. Sistem değişiklik formu, 3 (üç) nüsha 

olarak hazırlanmış olup 1 (bir) sureti tüketiciye verilmiştir. İşbu sureti saklamak ve muhafaza 

etmek tüketicinin yükümlülüğündedir. 1 (bir) suretinin tarafıma verildiğini kabul ederim. 

 

ÖN ÖDEMELİ SİSTEM KOŞULLARI : 
 

1. Tek ve 3 faz (3 faz CT’li ve Metering Unit sayaçları dışında) sayacı  bulunan tüketiciler bu sistemden 

yararlanabileceklerdir, ancak güneş enerjisi kullanıcıları ön ödemeli sistemi kullanamaz. 

2. Tüketicinin başvuru formunu doldurabilmesi için bakiyesinin 0 (sıfır) olması ve yapılandırılmış borcunun 

olmaması gerekmektedir. Müracaat formunu teslim alacak olan Kıb-Tek personeli başvuruda bulunan 

tüketicinin güncel hesap ekstresi ile kimlik kartı fotokopisini, aslını gördükten sonra imzalayarak başvuru 

formunun ekine koyup ilgili bölüme gönderecektir. İşlem aynı gün içerisinde bilgisayara kodlanıp 

tamamlanacaktır. Hesap ekstresi ile başvuru formu aynı tarihli olacaktır. 

3. Depozito dışında ilk yüklenecek miktar en az 100 TL (yüz türk lirası) olacaktır. 

4. Hesap bakiyesi 100 TL’ye (yüz türk lirası) düştüğü zaman tüketiciye sms yolu ile uyarı mesajı 

gönderilecektir. Tüketici cep telefonu numarasını değiştirmesi halinde Kurum’a yeni numarasını yazılı 

olarak bildirmek zorunda olup aksi halde uyarı mesajının gönderilememesinden tüketici sorumlu 

olacaktır. 

5. Hesap bakiyesi 50 TL’ye (elli türk lirası) düştüğü zaman tüketicinin akımı otomatik olarak kesilecektir. 

6. Ön ödemeli sistemi kullanmak isteyen tüketiciler ilgili Bölge Amirliklerine şahsen başvuracaktır. 

7. Ön ödemeli sistemden çıkmak isteyen tüketiciler kendi taleplerine bağlı olarak tüketici hesaplarında borç 

olmaması şartı ile  şahsen Kurum’a  yapacağı müracaat ve vereceği dilekçe ile ön ödemeli sistemden 

çıkabilecektir. 

8. Halen süzme sayacı olan tüketicilerin Yönetim Kurulunun 16/01/2020 tarih ve EO/18/2020 sayılı 

kararında belirtilen koşullara uymaları ve ön ödemeli sisteme geçmeleri zorunludur. 

9. Tarafımdan belirlenen uyarı limiti …………………………. TL’dir. 

10. Tüzel kişi tüketiciler yetkili direktörü, bir set onay belgesi ile müracaat edecek ve müracaatı şirket 

mühürü ile mühürlenecek. 

        

Tüketici Adı Soyadı : …………………………………………  ………………………………………….. Bölge Amirliği  

Tüketici imza : ………………………………………………….  İşlemi Yapan Kurum Personeli ADI/SOYADI : 

Şahit Adı Soyadı : …………………………………………..  …………………………………………………………………………………..  

Şahit imza : ……………………………………………………                  İmza : ………………………………………………………………………                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                      KIB-TEK  ÖN ÖDEMELİ SİSTEM MÜRACAAT FORMU 
 

 

 

 

kıb-tek 


