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TURKCELL ENERJİM ENDOKS SERVİSİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 

 

SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“SUPERONLINE”) tarafından sunulan; 

TURKCELL ENERJİM ENDOKS SERVİSİ’nden (“Servis”) Abone olarak yararlanmak 

istememiz sebebiyle,  

1. İşbu Turkcell Enerjim Endoks Servisi Taahhütnamesi’nde (“Taahhütname”) aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, ilk harfleri büyük olan kelimelerin aşağıda gösterilen 

anlamlarda kullanılacaklarını, tekiller çoğul, çoğulların da tekil ifadeleri kapsamakta 

olduğunu bildiğimizi, 

Ana Paketler: Servis’i kullanabilmek için alınması zorunlu olan ve Servis’in çalışması 

için gereken temel fonksiyonları içeren, Ek-1’de belirtilen Taahhütlü/Taahhütsüz Ana 

Paketler ile Kurulum Paketi’ni kapsayan paketlerdir. 

Cihaz: Servis’in kullanılabilmesi için SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından 

Abone’ye sağlanan; enerji tüketim verilerini veya enerji verimliliğini etkileyen faktörlerle 

ilgili verileri alma, ölçme, işleme, yedekleme, iletme vb. fonksiyonlarını yerine getiren 

sayaç, analizör, sensör, modem vb. cihazları ve bu cihazların çalışması için kullanılan 

malzeme ve ekipmanların tamamını ifade eder.    

Ek Paket: Ana Paket ile birlikte opsiyonel olarak seçilebilecek ve Servis’in Ana Paket ile 

alınan temel fonksiyonlarına ek olarak fonksiyonlar ve hizmetler sunan, Ek-1’de belirtilen 

SKTT Paketi ve Proje Paketi’ni kapsayan paketlerdir.  

İş Ortağı: Servis’in Abone’ler tarafından kullanılabilmesi için gerekli teknik sistemlerin, 

Cihazların kurulması, teknik bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması, Üyelik iptali 

durumunda teknik sistemlerin, Cihazların sökülmesi vb. çalışmalar için SUPERONLINE 

tarafından işbirliği yapılan ve https://www.SUPERONLINE.net/kurumsal/urunler/turkcell-

enerjim (“Turkcell Enerjim Web Sitesi”) adresinde belirtilen kurumlardır. 

Kurulum Paketi: Servis’ten faydalanabilmek için gerekli teknik sistemlerin kurulumunu 

içeren ve zorunlu olan pakettir. 

Kurumsal Abone (“Abone”): Superonline Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi’ni ve işbu 

Taahhütname’yi imzalayan tüzel kişilerdir. 

Mobil Aplikasyon: iOS ve Android mobil işletim sistemleri için geliştirilmiş, GooglePlay 

ve Appstore’dan (“Uygulama Marketleri”) indirilebilen, Abone’lerin Servis’e ilişkin 

hizmetleri alabilecekleri bir mobil uygulamadır.  

Proje Paketi: Servis kapsamında sunulan enerji tüketim verilerinin, bildirimlerinin ve 

raporlarının firmanın merkezi kontrol ve veri toplama sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri 

veya müşteri ilişkileri yönetim sistemlerine, WEB API Yöntemiyle iletilmesini sağlayan 

yazılım hizmetidir.  

.  

https://www.superonline.net/kurumsal/urunler/turkcell-enerjim
https://www.superonline.net/kurumsal/urunler/turkcell-enerjim
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Servis Paketleri (“Paket”): İşbu Taahhütname ve eklerinde kapsam ve koşulları belirtilen,  

farklı Servis özelliklerini barındıran, Ana Paketler ve Ek Paketler olarak iki başlık altında 

tanımlanmış paketlerin tamamıdır.  

Servis Üyeliği (“Üyelik”): Abonelerin aylık belirli bir ücret ödeyerek Servis’ten 

faydalanmalarıdır. 

Servis Yöneticisi: SUPERONLINE ve/veya İş Ortakları tarafından Servis ile ilgili her türlü 

bilgilendirmenin, uyarının, problemin vs. iletileceği; EK-2’de ad-soyad, GSM no, görev 

tanımı ve e-posta bilgileri (“Kullanıcı Bilgileri”) Abone tarafından belirtilen, Servis’e Web 

Platformu ve/veya Mobil Aplikasyon üzerinden erişebilen, Servis’i kullanabilen, Servis’i 

kullanacak diğer şirket çalışanlarını (“Kullanıcı”) Kullanıcı Bilgileri’ni girerek Servis’e 

tanımlamayabilen, şirket yetkilisidir. 

Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Paketi: Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 

(EPDK) tarafından tebliğ edilen Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamında elektrik 

tarifesini satın alan kurumların tarifelerin Servis kapsamında yönetiminin yapıldığı 

opsiyonel ek hizmet paketidir.  

Superonline Kurumsal Müşteri Yöneticisi: SUPERONLINE tarafından, Abone’nin 

Superonline ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgilendirme, satın alma, iptal vb. işlemlerini 

yönetmek üzere yetkilendirilmiş Superonline veya Turkcell Grup Şirketleri personelidir. 

Turkcell Enerjim Endoks Servisi (“Servis”): Servisi alan Abonelerin; mağaza, şube, ofis, 

bina gibi lokasyonlarındaki enerji tüketimlerini, Web Platformu ve/veya Mobil Aplikasyon 

üzerinden anlık olarak takip edebilecekleri, söz konusu lokasyonların enerji tüketimiyle 

ilgili analiz, rapor ve bilgilendirmelerden faydalanabilecekleri bir servistir. 

Turkcell Grup Şirketleri: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“TURKCELL”) 

ve/veya TURKCELL’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu, kontrolünü 

elinde bulundurduğu (İşbu Sözleşme kapsamında “kontrol” TURKCELL tarafından 

herhangi bir tüzel kişinin sermayesinin, asgari yüzde elli sahip olma şartı aranmaksızın, 

çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip 

olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla 

yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması 

suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu 

atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını ifade eder.) iştirakleri, 

bağlı ortaklıkları ve grup şirketleridir. 

Web Platformu: Servis’in Aboneler’e sunulacağı, https://enerjim-inavitas.turkcell.com.tr 

adresindeki web ara yüzüdür.  

2. İşbu Tahhütname’nin sadece Superonline Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesini (“Abonelik 

Sözleşmesi”) imzalayan tüzel kişilerce imzalanabileceğini bildiğimizi, SUPERONLINE ile 

imzalamış olduğumuz Abonelik Sözleşmesi’nin herhangi bir sebep ile fesih edilmesi 

halinde, işbu Taahhütname kapsamındaki Servis’ten faydalanamayacağımızı ve feshin 

kurumsal abone olarak Abonelik Sözleşmesi ve Taahhütname’den kaynaklanan 

yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz sebebiyle feshedilmesi halinde 21. (yirmibirinci) 

https://enerjim-inavitas.turkcell.com.tr/
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maddede belirlenen hesaplama yöntemine göre hesaplanan cayma bedelinin tarafımıza 

yansıtılacağını kabul ve beyan ettiğimizi, 

3. İşbu Taahhütname’nin Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu, 

Taahhütname’de düzenlenmeyen hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin geçerli 

olacağını, Taahhütname’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik 

Sözleşmesi’nde yer alan hükümlerin uygulama alanı bulacağını,  

4. İşbu Taahhütname kapsamındaki Servis’in, Servis Paketlerinin kapsam, şart, istisnalarını 

ve Servis’ten yararlanma koşullarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin Turkcell 

Enerjim Web Sitesi’nde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu ve Servis’i Turkcell 

Enerjim Web Sitesi’nde belirtilen yöntemlerle, koşullarla kullanabileceğimizi bildiğimizi, 

5. Servis’ten; 2. (ikinci) maddede yer alan şarta ilave olarak aşağıdaki koşulların tümünü 

yerine getirmiş olmamız durumunda yararlanabileceğimizi bildiğimizi; 

- İşbu Taahhütname’yi imzalamamız, 

- İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde Tablo-1’de belirtilen Ana Paket seçimini yapmamız,  

- İşbu Taahhütname’nin Ek-2’sinde belirtilen Servis Yöneticisi bilgilerini eksiksiz, doğru 

ve güncel olarak doldurmamız,  

- Servis’i Mobil Aplikasyon üzerinden kullanabilmek için Mobil Aplikasyon’u akıllı 

telefonumuza yüklemiş olmamız, 

- M2M * faturalı kurumsal hattımızın bulunması, 

* M2M hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini ve/veya yönetilmesini 

sağlamak üzere, takılı olduğu cihazların, diğer cihazlar ya da bireysel ve/veya kurumsal 

uygulamalar ile makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi 

için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için 

kullanılamayan veri iletişim hatlarıdır ve bundan sonra kısaca “Hat/Hatlar” olarak 

ifade edilecektir. 

6. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle Ek-1’de yer alan Ana Paket Seçimi (Zorunlu) 

ve Ek Paket Seçimi (Opsiyonel) tablolarında “TERCİH” kolonunun yanındaki kutuyu 

işaretlemek ve “ADET” kolonundaki kutularda Üyelik gerçekleştireceğimiz paket adedini 

yazmak suretiyle seçimimizi beyan ettiğimiz Paketlerin ücretlerinin “Turkcell Enerjim” 

olarak tanımlanacağını, paket ücretlerinin Üyeliğin tanımlanmasını takip eden ilk aydan 

başlamak üzere her ay Superonline faturamızda “Turkcell Enerjim” adı altında tarafımıza 

faturalandırılacağını bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını,  

7. Cihaza ve Web Platformu’na tarafımızın ihtiyaçları ve isteklerimize göre çeşitli yazılım 

geliştirmelerinin yapılabildiğini, söz konusu geliştirmeler için SUPERONLINE ve/veya İş 

Ortağı tarafından keşif yapılacağını, keşfe istinaden tarafımıza yansıtılacak ücretin 

belirleneceğini ve ilgili Proje paketleriyle tarafımıza servis geliştirme hizmetinin de 

sunulacağını, 

8. Ek-1 ve/veya Ek-3’deki formları doldurarak ileteceğimiz Paket satın alma veya değişiklik 

taleplerimize istinaden SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından teknik ve ticari 

https://www.superonline.net/kurumsal/urunler/turkcell-enerjim
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uygunluk değerlendirmesinin yapılacağını, yapılacak değerlendirme sonrası Paket satın 

alma talebinin onaylanacağını, teknik veya ticari sebeplerle talebin uygun bulunmaması 

durumunda veya Servis kapsamında kurulumu yapılan teknik sistemlerin stoklarla sınırlı 

olması sebebiyle SUPERONLINE tarafından talebin reddedilebileceğini,  

9. Servis’i tarafımıza ait bina, ofis, şube vb. lokasyonlarda Servis ile ilgili teknik sistemlerin 

kurulumu ve aktivasyon işlemleri sonrası kullanabileceğimizi, bu işlemlerin 

SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından yapılacağını, bu işlemlerin yapılması için 

gerekli saha ve operasyon desteğini sağlamamız gerektiğini, sistem kurulumu yapılacak 

lokasyondaki şirket yetkililerimize bilgi ve onay vermemiz gerektiğini, kurulumu yapılan 

teknik sistemlere SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı yetkilileri dışında herhangi bir 

müdahale yapılmaması gerektiğini, SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı yetkilileri dışında 

herhangi üçüncü kişiler (firma çalışanları, taşeronları, müşteriler vs.) tarafından müdahale 

edilmesi durumunda SUPERONLINE’nın işbu Taahhütname’nin 20. (yirminci) 

maddesindeki hakları saklı kalmak üzere Servis’i sonlandırma hakkının saklı olduğunu,  

üçüncü kişilerin müdahalesi sonucu veya tarafımızdan kaynaklanan nedenlerle Servis’te 

oluşabilecek sorunlardan SUPERONLINE’nın sorumlu olmayacağını ve teknik sistemlerin 

onarılması ve sorunun giderilmesi için İş Ortağı tarafından yapılacak çalışmaların İş Ortağı 

tarafından tarafımıza ayrıca ücretlendirilebileceğini,  

10. İşbu Taahhütname’de belirtilen adresimiz dışındaki lokasyonlar için Servis’i kullanmayı 

talep etmemiz durumunda her lokasyon için; Ek-1’de toplam adedi belirtilen Paket’lerden 

kaç adedinin hangi lokasyon için talep edildiği bilgisiyle birlikte, Ek-5’teki Sipariş 

Formu’nun dolurulup ve bu formda belirtilen dokümanlar ile birlikte SUPERONLINE’ın 

ilgili Kurumsal Müşteri Yöneticisi’ne iletilmesi gerektiğini,  SUPERONLINE’ın Servis’i 

sağlaması için gerektiği takdirde bu formdakiler dışında kalan bilgileri de talep 

edebileceğini, 

11. Servis’in internet bağlantısı ile kullanılabildiğini ve Servis’i kullanılırken gerçekleşen data 

akışının internet hizmeti aldığımız GSM operatörü veya SUPERONLINE tarafından 

mevcut internet tarifemiz üzerinden ücretlendirilebileceğini ve/veya ilgili internet 

paketimizden düşebileceğini, bununla birlikte  SUPERONLINE tarafından belirlenecek  

süre içerisinde Servis’in yalnızca M2M kurumsal faturalı hattımızla kullanılabileceğini, bu 

kapsamda M2M kurumsal faturalı hattımıza ilişkin aboneliğimizin herhangi bir nedenle 

sona ermesi durumunda SUPERONLINE’ın Taahhütname’ye konu hizmetleri 

sunmayacağını bildiğimizi, 

12. SUPERONLINE’ın işbu Taahhütname’nin Ek-1’indeki Paket’lerin kapsam, ücret ve 

faydalanma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu, aşağıdaki sayılı hallerde 

taahhüt süresi dolmadan değişiklik yapma ve yaptığı değişiklikleri, makul bir süre önceden 

Turkcell Enerjim Web Sitesi üzerinden bilgi vermek koşuluyla yansıtma hakkını saklı 

tuttuğunu: 

(i) Yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca: 

▪ vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tutarında/oranında 

değişiklik yapılması, 

▪ yeni bir vergi, resim, harç ve veya benzeri mali yükümlülük ihdas edilmesi,     
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(ii) Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak 

bir oranda değişiklik yaşanması, 

13. Servis’ten, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde yaptığımız tercihler doğrultusunda Taahhütsüz 

Ana Paket’i seçerek yararlanmamız durumunda; ilgili ay sona erdikten sonra, aksini 

SUPERONLINE’a yazılı olarak bildirmediğimiz (Ek-4: Servis İptal Talep Formu ile) 

ve/veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden iletmediğimiz müddetçe, Servis kapsamında 

almış olduğumuz hizmetin sürekliliğini sağlamak için, yeniden Taahhütsüz Ana Paket’in 

tanımlanmasını talep etmiş olduğumuzu ve bu tanımlamaya onay verdiğimizi, bu kapsamda 

Turkcell Enerjim Web Sitesi’nde belirtilen ilgili güncel Taahhütsüz Ana Paket Üyelik 

ücretlerinin Üyeliğimiz süresince her ay Superonline faturamıza yansıtılacağını, 

14. Servis Üyeliğimizin tarafımızca ve/veya SUPERONLINE tarafından işbu Taahhütname’de 

sayılan haller sebebiyle iptal edilmesi veya 24 aylık taahhüt süremizin dolmamış olması 

durumunda; Servis kullanımımızın başlaması ile tarafımıza verilen Cihaz’ın iş ortağı 

tarafından demonte edilip alınacağını, Cihaz’ın mülkiyetinin tarafımıza geçmeyeceğini ve 

Cihaz söküm maliyeti olarak Taahhüt başlangıcında ilk faturamıza yansıtılan Ek:1deki 

Kurulum Ücreti indirim tutarının cayma bedeli hesaplamasına dahil edileceğini ve 21. 

maddede belirtilen cayma bedelinin SUPERONLINE tarafından son faturamıza 

yansıtılacağını,  

- 24 aylık taahhüt süremizin dolmuş olması durumunda tarafımızdan Cihaz söküm 

maliyeti olarak taahhüt başlangıcında indirim yansıtılan Kurulum Ücreti tutarında bedel 

tahsil edileceğini,  

- Servisten Ek:1 Tablo 1’deki seçimimiz doğrultusunda Taahhütsüz olarak yararlanmayı 

tercih etmemiz durumunda ise Cihaz söküm maliyeti olarak tarafımızdan herhangi bir 

bedel tahsil edilmeyeceğini,  

15. Mobil Aplikasyon ve Web Platformu’nu kullanabilmek için Taahhütname’yi 

imzalamamızın ardından Servis’in teknik sistemlerinin kurulumu ve aktivasyonunun 

yapılacağını, aktivasyon sonrası Servis’in kullanılabilmesi için Servis Yöneticisi’nin SMS 

ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirileceğini, bilgilendirme sonrasında Mobil Aplikasyon’a 

Hızlı Giriş (Cep telefonu numarası aracılığıyla sağlanan müşteri kimlik doğrulama servisi) 

üzerinden giriş yapabileceğimizi, Servis Yöneticisi’nin Hızlı Giriş ile giriş yaparken 

kullandığı bilgileri (GSM NO, cep telefonuna gelen onay kodu) üçüncü kişilerle 

paylaşmaması gerektiğini, paylaşması durumunda oluşabilecek her türlü zarardan sorumu 

olacağımızı, bu konuda SUPERONLINE’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, 

16. Servis Yöneticisi’ni değiştirmek istememiz durumunda; değişiklik talebimizi yazılı olarak 

Superonline Kurumsal Müşteri Yöneticisi’ne bildirmemiz gerektiğini, değişiklik 

gerçekleştirilinceye kadar, mevcut Servis Yöneticisi’nin aksiyonlarından birebir sorumlu 

olduğumuzu, 

17. Servis Yöneticisi ve Servis Yöneticisi tarafından yetkilendirilecek Kullanıcıların Kullanıcı 

Bilgileri’nin SUPERONLINE ile paylaşılması ve SUPERONLINE tarafından işbu 

Taahhütname konusu hizmet kapsamında işlenmesi için, Kullanıcıları zamanında ve 

eksiksiz olarak aydınlatacağımızı ve gerekmesi halinde açık rızalarını sonradan 

https://www.superonline.net/kurumsal/urunler/turkcell-enerjim
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ispatlanabilir şekilde temin edeceğimizi, talep olması halinde SUPERONLINE’a söz 

konusu aydınlatma ve açık rızayı kanıtlayan her türlü bilgi ve belgeyi sunacağımızı, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerimizi bizzat yerine getireceğimizi, SUPERONLINE’ın Kullanıcıların 

aydınlatılmasından ve onaylarının alınmasından sorumlu olmadığını bildiğimizi, kişisel 

verilerin işlenmesine yönelik her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu kapsamda 

meydana gelebilecek her türlü talebe ilişkin idari, cezai ve hukuki sorumluluğun tarafımıza 

ait olduğunu, 

18. Servis Yöneticisi’nin, Servis’i kullanması üzere Kullanıcı ekleme yetkisine sahip olduğunu, 

eklenecek Kullanıcıların Servis Yöneticisi’nin sahip olduğu Kullanıcı ekleme yetkisinin 

olmayacağını, Servis Yöneticisi tarafından Kullanıcı eklenmesi, çıkarılması, Kullanıcı 

Bilgileri’nin güncellenmesi işlemlerinden Servis Yöneticisi’nin sorumlu olduğunu ve bu 

konuda SUPERONLINE’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Servis’e eklenen 

Kullanıcılarla ilgili oluşabilecek her türlü risk ve zararlardan şirketimizin sorumlu 

olduğunu, bu kapsamda SUPERONLINE’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,  

19. İşbu Taahhütname’nin EK-1’inde seçmiş olduğumuz Paket tercihlerimizi değiştirme 

talebimiz olması durumunda; talebimizi EK-3’te düzenlenen talep formunu 

doldurarak Superonline Kurumsal Müşteri Yöneticisi’ne yazılı olarak iletmemiz 

gerektiğini, işbu Taahhütname’nin 10. (onuncu) maddesinin geçerli olduğu 

aboneliklerde bu madde kapsamında talep edilen her lokasyona ait değişiklik talebini 

ayrı olarak iletmemiz gerektiğini,  talep formunun SUPERONLINE’a ulaşması 

sonrasında en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde ilgili Paket değişikliğinin 

gerçekleştirileceğini, Paket değişikliği için hali hazırda Üyeliği devam edilen Paket’in 

iptal edileceğini ve Taahhütlü Paket’lerin iptali durumunda mevcut Paket’ten daha 

az tarife bedeline sahip bir Paket ile değiştirme talebimiz olması halinde; 

hesaplanacak cayma bedelinin faturamıza yansıtılacağını ve yeni Paket Üyeliği 

gerçekleştirileceğini,  

20. Servisin arayüzü, özellikleri, fonsiyonları, işleyişine ilişkin bilgileri üçüncü partilerle 

paylaşmayacağımızı/kullandırmayacağımızı, Servis’i kopyalamaya çalışmayacağımızı, 

işbu maddeye aykırı davranmamız halinde SUPERONLINE’ın Servis’i durdurma ve/veya 

Üyeliğimize son verme hakkını haiz olduğunu, 

21. Servis’ten Taahhütlü Ana Paket Üyeliği ile yararlanmamız ve taahhüt süremiz 

dolmadan üyeliğimizi iptal etmemiz durumunda, aşağıdaki şekilde hesaplanacak 

bedelin, Üyeliğin iptalinden sonraki ilk faturamıza tek seferde Turkcell Enerjim 

Cayma Bedeli olarak yansıtılacağını; 

• İlgili Paket’in tanımlandığı tarihten, söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe 

kadar SUPERONLINE tarafından her bir ay için sağlanan, tarafımıza 

yansıtılmış Tarife indirimlerinin (seçilen Paket için geçerli olan tüm vergiler 

dahil indirim bedeli işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde tabloda yer almaktadır.) 

ve Kurulum Paketi kapsamındaki indirim tutarlarının toplamı VEYA  
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• Eğer yukarıda sayılan tutarların toplamına göre lehimize olacaksa; söz konusu 

aykırılığın gerçekleştiği tarihten taahhüt süresi bitimine kadar 

SUPERONLINE’a ödememiz gereken aylık Paket bedelleri toplamı, 

Yukarıda sayılan Superonline faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm 

bedellerin tahsilâtında Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,   

22. Servis Üyeliğinin iptali talebini, EK-4’teki formu imzalayarak Superonline Kurumsal 

Müşteri Yöneticisi’ne ileterek veya Turkcell Çağrı Merkezini arayarak yapabileceğimizi,  

23. Servis’in, m.11’deki düzenleme saklı kalmak kaydıyla, SUPERONLINE’ın sistemleri ve 

altyapısı kullanılarak çalıştığını ve SUPERONLINE’ın sistem ve/veya altyapısında 

yaşanabilecek sorunlar ve/veya hatalar sebebiyle Servis’te sorunlar ve/veya hatalar 

yaşanabileceğini, Servis’in enerji tüketimini ve/veya enerji maliyetlerini azaltmak ile ilgili 

herhangi bir taahhüdü olmadığını, SUPERONLINE’ın Servis kapsamında sunulan verilerin 

doğruluğu konusunda azami seviyede çaba göstereceğini, buna rağmen SUPERONLINE’ın 

bu konuda herhangi bir taahhüt vermediğini, Servis ile ilgili Servis’in kullanılmasını 

engelleyen bir sorun yaşandığında Superonline Kurumsal Çağrı Merkezi (0850 222 1 222) 

üzerinden şikayetin iletilebileceğini, 

24. Servis kapsamında takip edilen, lokasyonlarımıza ait enerji kesinti verilerinin Servis’in 

iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, SUPERONLINE tarafından 

kullanabileceğini ve İş Ortağı, tedarikçi, alt yüklenici ve/veya Turkcell Grup Şirketleri ile 

paylaşabileceğini,  

25. Taahhütsüz Üyeliklerde geçerli olmak üzere; SUPERONLINE’ın Servis’i herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin, makul bir süre önceden bildirmek suretiyle, dilediği süre için 

durdurma veya tamamen kapatma hakkına sahip olduğunu, 

26. İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 

davranmamız ve/veya Servis Üyelik bedelinin yansıtıldığı herhangi bir faturayı, son ödeme 

tarihinde ödemememiz halinde (Bu durumda SUPERONLINE’ın ilk ihlalde Servis’ten 

çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 

yorumlanmayacaktır.) SUPERONLINE’ın, Servis’i durdurma ve/veya Servis Üyeliğimize 

son verme hakkını haiz olduğunu, 

27. İşbu Taahhütname kapsamında şirketimize yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek için 

gerekli tüm hak ve yetkileri haiz olduğumuzu, işbu Taahhütname’nin kendisinin, önceden 

hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilerle akdedilmiş sözleşmelere, mahkeme yahut idari ve 

icra organlarının kararlarına aykırı bulunmadığını ve bunları ihlal etmediğini; işbu 

Taahhütname’nin ifası dolayısıyla herhangi bir hak sahibi ve/veya üçüncü kişinin haklarını 

ihlal etmediğini, üçüncü kişilerle imzalamış olduğumuz sözleşmelerin ve/veya mevcut 

hukuki/ticari ilişkilerin işbu Taahhütname'nin ifasını etkiler nitelikte olmadığını, işbu 

Taahhütname'de şirketimize yüklenen edimlerin ifasına engel teşkil etmediğini,  

28. İlgili mevzuat kapsamında Taahhütname ve/veya buna bağlı kurulan ticari ilişki ile ilgili bir 

açıklama yapmamızın zorunlu olması halinde SUPERONLINE’ın önceden yazılı iznini 

almak zorunda olduğumuzu,  
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29. SUPERONLINE’ı hiçbir şekilde referans olarak gösteremeyeceğimizi, SUPERONLINE’a 

ait ticari unvan, marka ve logoları hiçbir şekilde ve hiçbir amaçla kullanamayacağımızı, 

değiştiremeyeceğimizi, başkalarına kullandıramayacağımızı,  

30. SUPERONLINE’ın şirketimize, sahibi olduğu herhangi bir marka, patent, faydalı model, 

endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eseri üzerindeki herhangi bir fikri ve sınai hakkını, Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan herhangi bir mali veya manevi hakkını 

devretmemekte ve/veya kullanım izni vermemekte olduğunu, 

31. Şirketimizin, grup ve/veya iştirak şirketlerimizin ve/veya bunların ortaklarının, 

çalışanlarının, yetkililerinin, yönetim kurulu üyelerinin, danışmanlarının, tedarikçilerinin 

ve/veya bunları temsil ve imzalama yetkili kişilerin; suç teşkil edecek nitelikte ilgili 

mevzuat kapsamında ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden faaliyet ve 

eylemlerde bulunduklarının ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya kurumlarla 

doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunduklarının SUPERONLINE tarafından 

değerlendirilmesi ve/veya buna ilişkin herhangi bir resmi makam kararının (sayılanlarla 

sınırlı olmaksızın, gerçek kişiler hakkında gözaltı, tutuklanma, hükümlülük kararı 

verilmesi; emniyet/güvenlik birimleri veya savcılık makamınca soruşturma açılması; tüzel 

kişilere ise kayyum atanması hakkında karar verilmesi vb.) alınmış olması halinde, 

SUPERONLINE’ın işbu Taahhütname konusu Servis’i sayılanlarla sınırlı olmaksızın 

tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin, tek taraflı olarak derhal sonlandırabileceğini, 

32. SUPERONLINE’ın kontrolü dışında, SUPERONLINE’a ve/veya şirketimize yönelik 

gerçekleşen operasyonel problemlere ve/veya üçüncü kişilerden gelebilecek bilişim 

sistemlerine yönelik hukuka aykırı müdahalelere, sanal (siber) saldırı eylemlerine vs. maruz 

kalınması veya bunlara maruz kalınmasa dahi bu tür tehlikelerin/olayların 

gerçekleşebileceği şüphesinin doğması halinde SUPERONLINE’ın her ne nam altında 

olursa olsun herhangi bir tazminat, ceza, zarar, kayıp, masraf, kar kaybı, bedel vs. 

ödemeksizin işbu Taahhütname konusu hizmeti geçici veya tamamen durdurma veya 

Taahhütname konusu Servis’i tek taraflı olarak derhal sonlandırma hakkının saklı olduğunu, 

33. Taahhütname'nin herhangi bir sebeple sona ermesi veya SUPERONLINE’ın Taahhütname 

konusu Servis’i sonlandırması halinde, gizli bilgi niteliğindeki belgeleri SUPERONLINE’a 

sona erme tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde iade edeceğimizi, SUPERONLINE’ın sona 

erme nedeniyle ortaya çıkmış her türlü zararını da ilk talep halinde herhangi bir hüküm 

istihsaline gerek kalmaksızın derhal ve nakden tazmin edeceğimizi, SUPERONLINE 

aleyhine sonuç doğurabilecek herhangi bir eylem ve/veya işlem gerçekleştirmeyeceğimizi,  

34. Taahhütname'nin herhangi bir sebeple sona ermesinin, Taraflar’ın sona erme anına kadarki 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağını, 

35. İşbu Taahhütname'nin sona ermesi durumunda dahi Taahhütname'deki gizliliğe dair 

yükümlülüklerin süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edeceğini, 

36. Taahhütname süresi içinde, SUPERONLINE’dan her ne nam altında olursa olsun 

alacak/kar kaybı/varsa ortaya çıkmış zarar vs’ye yönelik olarak herhangi bir talepte 

bulunmayacağımızı, bunlardan feragat ettiğimizi,  

37. SUPERONLINE’ın işbu Taahhütname nezdinde;  
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i. Dolaylı zarar, kar kaybı, gelir kaybı, müşteri kaybı ile üçüncü kişilerden veya üçüncü 

kişilerin talebi nedeni ile gelebilecek her türlü dava, talep, iddia ve bu kapsamdaki dava 

ve avukat ücretleri dâhil tüm masraflara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğunun 

bulunmadığını,  

ii. Sadece kesinleşmiş mahkeme kararıyla tespit edilen yukarıdaki i. bendi haricindeki 

doğrudan zararlardan (dava ve avukatlık ücretleri vesair masraflar dahil olmak üzere) 

sorumlu olduğunu,  

38. İşbu Taahhütname’nin kendisi ve içeriğinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı 

uyarınca kamuya açıklanmış bilgi sayılıncaya kadar muhatap(lar)ı tarafından saklı 

tutulması gereken ve SPK’nın II-15.1 sayılı tebliği çerçevesinde sermaye piyasası aracının 

değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış 

bilgi olarak tanımlanan İÇSEL BİLGİ içerebileceğini ve saklılık durumuna riayet 

edilmemesi halinde tahakkuk edebilecek olan idari ve/veya cezai yaptırımları derhal 

karşılayacağımızı, 

39. Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerin kısmen veya tamamen, geçici veya daimi 

olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal 

afetler, harp, seferberlik, yangın halleri, hükümet ve idari makam kararları, mevzuat 

değişiklikleri ve benzeri hallerin mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında 

yükümlülüklerin yerine getirilmemeleri sebebiyle SUPERONLINE ile karşılıklı 

birbirimize karşı sorumlu olmayacağımızı, işbu Taahhütname kapsamındaki ödeme 

yükümlülüklerinin işbu maddenin istisnası olduğunu, Mücbir Sebep’in varlığı halinde dahi, 

Mücbir Sebep’in vukuu bulduğu ana kadar yapılan iş ve işlemler sebebiyle doğan 

borcumuza ilişkin ödeme yükümlülüğünün devam edeceğini, Taahhütname’deki gizlilik 

hükümlerinin mücbir sebep halinde dahi geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edeceğini, 

40. İşbu Taahhütname’yi her ne surette olursa olsun üçüncü kişilere devredemeyeceğimizi, 

herhangi bir sebeple üçüncü bir kişiyi bu Taahhütname’de ve dolayısıyla ilgili yasal 

hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak edemeyeceğimizi, 

41. SUPERONLINE’ın, her zaman için işbu Taahhütname'yi veya Taahhütname’deki hak ve 

alacaklarını üçüncü kişilere devretme/temlik etme hakkına sahip olduğunu, 

42. İşbu Taahhütname’de yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adresimiz 

olduğunu ve adres değişiklerini SUPERONLINE’a yazılı olarak bildirmedikçe tarafımıza 

yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize 

yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 

43. 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı SUPERONLINE’da, imzalı aslının bir fotokopisi 

(tarafların ıslak imzasını içermeyen) tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütname’nin 

imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasalarca yükümlü kılınan tarafımızca beyan 

edilerek ödeneceğini, ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda her türlü sorumluluğun 

tarafımıza ait olduğunu ve bu konuyla ilgili SUPERONLINE’ın uğrayacağı her türlü zarar 

ve ziyanın tarafımızca karşılanacağını, damga vergisinin eksiksiz ve zamanında beyan 

edilip ödendiğini tevsik edici belge veya bilgiyi (taahhütnameye vurulan damga vergisi 

kaşesi, tahakkuk belgesi, vergi dairesi alındısı, vergi tahsil alındısı, damga vergisi defter 
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sayfa fotokopisi, damga vergisi beyannamesi vs.), Taahhütname’nin imza tarihinden 

itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde SUPERONLINE’a ileteceğimizi,  

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

İşbu Taahhütname tarafımızca okunarak  GÜNCEL İMZA TARİHİ GİRİLMELİDİR tarihinde 

imzalanmıştır.  

Taahhütname’nin Ekleri: 

Ek-1 Servis Paketi Seçimleri 

Ek-2 Servis Yöneticisi Beyan Formu  

Ek-3 Paket Değişikliği Talep Formu 

Ek-4 Servis İptali Talep Formu 

Ek-5 Sipariş Formu 

 

FİRMA ÜNVANI: FİRMANIN TAM UNVANI YAZILMALIDIR 

ADRES: FİRMANIN AÇIK ADRESİ YAZILMALIDIR 

 

İMZA/KAŞE: 
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EK-1:SERVİS PAKETİ SEÇİMLERİ  

1.1 Ana Paket Seçimi (Zorunlu) 

 Tablo-1 

TERCİH ADET 
ANA 

PAKETLER 
Süre 

İndirimsiz 

Tutar 

Vergiler 

Dahil Aylık 

Tarife ve Tek 

Seferlik 

Kurulum 

Ücreti 

İndirim 

Tutarı 

İndirim 

Sonrası 

Vergiler 

Dahil Aylık 

Tarife ve 

Tek seferlik 

Kurulum 

Ücreti 

☐ 

… 
Taahhütsüz Ana 

Paket 
1 ay 399 TL 0 TL 

  399 TL 

 

… 

 
Kurulum Paketi 1 ay 

670 TL 

 
0 TL 

670 TL 

 

☐ 

… 

  

Taahhütlü Ana 

Paket 
24 ay 

399 TL 

 

200 TL 

 

199 TL 

 

… 

  
Kurulum Paketi 1 ay 

670 TL 

 

670 TL 

 
0 TL 

 

• Tercih kutusu işaretlenen her satır için en az 1’er adet Ana Paket ve Kurulum Paketi 

seçilmelidir. 

• Talep edilen her lokasyon için 1 adet Kurulum Paketi satın alınmalıdır. 

• Taahhütsüz Ana Paket Taahhütname kapsamında aylık olarak yenilenecektir. 

• Kurulum Paketi ücretleri tek seferlik olacak şekilde Abone’nin ilk faturasına yansıtılacak 

olup Taahhütlü Ana Paket satın alımlarında faturaya Kurulum Ücreti tutarında indirim 

yansıtılacaktır. 

• Talep edilen Paket’lerin teknik ve ticari uygunlukları ve Servis ile ilgili teknik sistemlerin 

stok durumları SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından değerlendirildikten sonra 

onaylanacak ve talep işleme konulacaktır. 

 

1.2 Ek Paket Seçimi (Opsiyonel) 

Tablo-2 

TERCİH ADET 
EK 

PAKETLER 
Süre 

İndirimsiz Tutar 

Vergiler dahil 

Aylık Tarife 

Ücreti 

İndirim 

Tutarı 

İndirim Sonrası 

Vergiler dahil 

Aylık Tarife 

Ücreti 

☐ 
… 

 
SKTT Paketi 1 ay 

2.500 TL 

 
0 TL 

2.500 TL 

 

☐ 
… 

 
Proje Paketi 1 ay 

3.000 TL 

 
0 TL  3.000 TL 
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• Talep edilen her farklı veri, bildirim, rapor gönderimi ve/veya CRM, SAP, ERP 

sistemlerine entegrasyon için ayrı Proje Paketleri alınması gereklidir. 

• Talep edilen Paket’lerin teknik ve ticari uygunlukları ve Servis ile ilgili teknik sistemlerin 

stok durumları SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından değerlendirildikten sonra 

onaylanacak ve talep işleme konulacaktır. 

• SKTT Paketi Taahhütname’de düzenlenmiş olduğu şekilde aylık olarak yenilenecektir. 

• Proje Paketi ücreti tek seferlik olacak şekilde faturaya yansıtılacaktır. 

 

FİRMA ÜNVANI: FİRMANIN TAM UNVANI YAZILMALIDIR 

 

TARİH: ../../….. 

İMZA/KAŞE: 
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EK-2: SERVİS YÖNETİCİSİ BEYAN FORMU (Zorunlu) 

 

İşbu Servis Yöneticisi Beyan Formu’nun, …/…/……. tarihinde imzalamış olduğumuz 

TURKCELL ENERJİM SERVİSİ (“SERVİS”) Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte 

hüküm ifade edeceğini ve işbu Form’da düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 

Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 

Servis Yöneticisi’ne ait bilgiler aşağıdaki şekildedir; 

 

 

 

AD SOYAD GÖREVİ GSM NO E-POSTA 

 

………. 

 

………. 
………. 

 

………. 

 

 

 

 

 

FİRMA ÜNVANI: FİRMANIN TAM UNVANI YAZILMALIDIR 

 

TARİH: ../../….. 

İMZA/KAŞE: 
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EK-3: PAKET DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU 

İşbu Paket Değişikliği Talep Formu’nun, …/…/…… tarihinde imzalamış olduğumuz 

TURKCELL ENERJİM SERVİSİ (“SERVİS”) Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte 

hüküm ifade edeceğini ve işbu Form’da düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 

Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

Taahhütname’de belirterek Servis’e Üyelik gerçekleştirdiğimiz Paket tercihlerimizi 

değiştirmeyi talep ettiğimizi, yeni Paket tercihlerimizi aşağıdaki tablolardaki “TERCİH” 

kutucuklarını işaretleyerek belirttiğimizi, Paket değişikliğiyle ilgili Taahhütname’de belirtilen 

hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

3.1 Ana Paket Seçimi (Zorunlu) 

Tablo-3 

TERCİH ADET 
ANA 

PAKETLER 
Süre 

İndirimsiz 

Tutar 

Vergiler 

dahil Aylık 

Tarife ve Tek 

Seferlik 

Kurulum 

Ücreti 

İndirim 

Tutarı 

İndirim 

Sonrası 

Vergiler 

dahil Aylık 

Tarife ve 

Tek Seferlik 

Kurulum 

Ücreti 

☐ 

… 

 

Taahhütsüz Ana 

Paket 
1 ay 399 TL 0 TL 

  399 TL 

 

… 

 
Kurulum Paketi 1 ay 

670 TL 

 
0 TL 

670 TL 

 

☐ 

… 

 

Taahhütlü Ana 

Paket 
24 ay 

399 TL 

 

200 TL 

 

199 TL 

 

… 

 
Kurulum Paketi 1 ay 

670 TL 

 

670 TL 

 
0 TL 

 

• Tercih kutusu işaretlenen her satır için en az 1’er adet Ana Paket ve Kurulum Paketi 

seçilmelidir. 

• Taahhütsüz Ana Paket Taahhütname’de düzenlenmiş olduğu şekilde aylık olarak 

yenilenecektir. 

• Kurulum Paketi ücreti tek seferlik olacak şekilde faturaya yansıtılacak olup Taahhütlü Ana 

Paket satın alımlarında faturaya Kurulum Ücreti tutarında indirim yansıtılacaktır. 

• Talep edilen Paket’lerin teknik ve ticari uygunlukları ve Servis ile ilgili teknik sistemlerin 

stok durumları SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından değerlendirildikten sonra 

onaylanacak ve talep işleme konulacaktır. 
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3.2 Ek Paket Seçimi (Opsiyonel) 

TERCİH ADET 
EK 

PAKETLER 
Süre 

İndirimsiz Tutar 

Vergiler dahil 

Aylık Tarife 

Ücreti 

İndirim 

Tutarı 

İndirim Sonrası 

Vergiler dahil 

Aylık Tarife 

Ücreti 

☐ 
… 

 
SKTT Paketi 1 ay 

2.500 TL 

 
- 

2.500 TL 

 

☐ 
… 

 
Proje Paketi 1 ay 

3.000 TL 

 

-  

 
3.000 TL 

 

• Talep edilen her farklı veri, bildirim, rapor gönderimi ve/veya CRM, SAP, ERP sistemlerine 

entegrasyon için ayrı Proje Paketleri alınması gereklidir. 

• Talep edilen Paket’lerin teknik ve ticari uygunlukları ve Servis ile ilgili teknik sistemlerin 

stok durumları SUPERONLINE ve/veya İş Ortağı tarafından değerlendirildikten sonra 

onaylanacak ve talep işleme konulacaktır. 

• SKTT Paketi Taahhütname’de düzenlenmiş olduğu şekilde aylık olarak yenilenecektir. 

• Proje Paketi ücreti tek seferlik olacak şekilde faturaya yansıtılacaktır. 

 

 

FİRMA ÜNVANI: FİRMANIN TAM UNVANI YAZILMALIDIR 

 

TARİH: ../../….. 

İMZA/KAŞE: 
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EK-4: SERVİS İPTAL TALEP FORMU 

İşbu Servis İptal Talep Formu’nun, …/…/…… tarihinde imzalamış olduğumuz TURKCELL 

ENERJİM SERVİSİ (”SERVİS”) Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade 

edeceğini ve işbu Form’da düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname 

hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

Taahhütname ile Üyeliğini gerçekleştirdiğimiz Servis’in iptalini talep ettiğimizi, Servis 

iptalinin işbu formun SUPERONLINE’a iletildiği tarih itibariyle 30 (otuz) iş günü içerisinde 

gerçekleştirileceğini, Servis iptal koşullarıyla ilgili Taahhütname’de belirtilen hükümlerin 

geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

FİRMA ÜNVANI: FİRMANIN TAM UNVANI YAZILMALIDIR 

 

TARİH: ../../….. 

İMZA/KAŞE: 
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EK-5: SİPARİŞ FORMU 

 

Turkcell Enerjim Endoks Servisinin Kullanılacağı Lokasyona Özel Bilgiler 

Servisin Talep Edildiği Lokasyon Adı …………………………………..  

Servisin Talep Edildiği Lokasyon Adresi …………………………………..   

Alanı (brüt m2 ve net m2 bilgileri yazılmalıdır) …………………………………..   

Bulunduğu Dağıtım Bölgesi  …………………………………..  

İdari Yetkilisi* Ad-Soyad  ………………………………….. 

İdari Yetkilisi Telefon  ………………………………….. 

İdari Yetkilisi Maili ………………………………….. 

Teknik Yetkili** Ad-Soyad  ………………………………….. 

Teknik Yetkili Telefon   ………………………………….. 

Teknik Yetkili Maili  ………………………………….. 

Turkcell Müşteri Yöneticisi   Ad-Soyad ………………………………….. 

Turkcell Müşteri Yöneticisi Telefon  ………………………………….. 

Turkcell Müşteri Yöneticisi Mail  ………………………………….. 

Form Doldurulma Tarihi   ………………………………….. 

TEKNİK KONTROL LİSTESİ  

1 
İşletme çalışma günleri, vardiya adeti ve 

saatlerini yazınız. 
 ………………………………….. 

2 
İşletmenin müşteriye açık olduğu günleri ve 

saatleri yazınız. 
 ………………………………….. 

3 
İşletme bünyesinde tüketim takibi 

gerçekleştirilecek nokta sayısı kaçtır? 
 ………………………………….. 

4 
Ölçüm yapılması istenen tek faz bağlantı 

sayısı nedir? 
 ………………………………….. 

5 
Ölçüm yapılması istenen 3 faz bağlantı sayısı 

nedir? 
 ………………………………….. 

6 
Pano içerisinde Enerji Servisi Cihazları için 

ek alan mevcut mu ? 
 ………………………………….. 

7 
Mevcuttaki panolarda cihaz için yer yoksa, 

harici bir pano için yer mevcut mu? 
 ………………………………….. 

8 
Enerji analizörü varsa marka ve modeli 

yazınız.  
 ………………………………….. 

9 
Reaktif güç kontrol rölesi var mı? Marka ve 

modeli nedir?  
 ………………………………….. 

10 
Enerji analizörü veya Reaktif güç kontrol 

rölesi bir sistem üzerinden izleniyor mu?  
 ………………………………….. 

11 
Panoların olduğu noktada wi-fi çekim kalitesi 

nedir? 
 ………………………………….. 
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12 
Panoların olduğu noktada GSM çekim 

kalitesi nedir? 
…………………………………..  

13 
Panonun olduğu noktada ethernet hattı var 

mı? 
 ………………………………….. 

14 

Panonun olduğu yere çekilebilecek bir 

ethernet hattı yoksa çekilebilecek bir ethernet 

hat alyapısı mevcut mu? 

 ………………………………….. 

15 
Bina toplam (ısıtılmayan depo ve otoparklar 

hariç) kaç metrekaredir? 
 ………………………………….. 

TALEP EDİLEN DOKÜMANLAR 

1 Tesis tek hat şeması ………………………………….. 

2 

Detaylı ölçüm noktası listesi.  

Listede hangi yüklerin hangi panoda olduğu, 

yük tipi (tek faz, üç faz vb.), ölçüm 

noktalarındaki Şalterlerin veya Sigortaların 

akım kesme kapasitesi, ölçüm noktalarındaki 

max. giriş gerilimi seviyesi (400V, 690V 

vb.), ölçüm noktalarındaki WiFi çekim 

kalitesi (cep telefonu ile kaç db'lik WiFi 

kalitesi olduğu test edilebilir) belirtilmelidir. ………………………………….. 

3 İsimleri ile birlikte pano fotoğrafları ………………………………….. 

4 
Son on iki aya ait elektrik faturaları (varsa 

excel formatında paylaşılabilir) ………………………………….. 

5 
Varsa düzenli temizlik&bakım gün ve 

saatleri ………………………………….. 

6 
Varsa - Isıtma/Soğutma Bilgisi (Merkezi, 

Klima, Hava Perdesi gibi) ………………………………….. 

7 Varsa - Trafo Kurulu Güç Değeri ………………………………….. 

 

*İdari Yetkili: Servis’in ilgili lokasyona kurulumu sırasında, kurulum işlemleri ile ilgili 

iletişime geçilecek, Kurumsal Abone’nin idari personelidir. (örneğin mağaza müdürü)  

**Teknik Yetkili: Servis’in ilgili lokasyona kurulumu sırasında kurulum işlemleri ile ilgili 

iletişime geçilecek olan, Kurumsal Abone’nin teknik personelidir.  

 

FİRMA ÜNVANI: FİRMANIN TAM UNVANI YAZILMALIDIR 

 

TARİH: ../../….. 

İMZA/KAŞE: 

 


