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Basın Bülteni                                                                                                                                                           14.09.2021  
 

Aydem Perakende ve Gediz Perakende’den  
Faizleri Sildiren Kampanya 

 
Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 2019 yılı 
ve öncesi fatura dönemlerine ait asıl alacak, icra gideri ve avukatlık ücretlerini, 30.09.2021 tarihine 
kadar peşin ödeyen müşterilerinin bakiye faiz borçlarının silineceğini açıkladı. Ödeme avantajı 
sağlayacak ve mevcut borç oranını düşürecek bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, 
Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden ödeme yapabilecek veya 0850 800 0 186 numaralı çağrı 
merkezini arayarak ödeme alternatifleri ile ilgili detaylı bilgi alabilecek.  
 
Aydem Perakende ve Gediz Perakende’nin sunduğu faizsiz ödeme kampanyası ile, 31.12.2019 
tarihinden önceki fatura dönemlerine ait yasal takibe konu olan tüm borçlara ilişkin icra dosyasındaki 
bakiye faizlerinin tamamının silineceği bildirildi. Kampanya, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, 
masraf, harç ve kanuni vekâlet ücretinin de peşin olarak ödenmesi halinde geçerli olacak.  
 
Kampanya kapsamında borçlar, hizmet noktalarındaki veznelere nakit veya kredi kartıyla 
ödenebileceği gibi, şirket banka hesaplarına havale/EFT gönderimi yapılarak da ödenebilir. Ek olarak, 
ödemesi gerçekleştirilen dosyalara konulan hacizlerin kaldırılması için masrafların, aboneler 
tarafından icra dairesine ödenmesi gerekiyor.  
 
TEDAŞ döneminden kalma alacaklar kampanya kapsamı dışında tutulacak.  
 
 
Aydem Perakende Hakkında:  
Aydem Perakende, Aydem Enerji’nin bir kuruluşu olarak Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 2 milyonu aşkın müşteriye, sürekli 
ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Aydem Perakende, daimi önceliği olan müşteri 
memnuniyeti odak noktası doğrultusunda, görevli olduğu bölgelerde serbest olmayan tüketicilere perakende satış 
sözleşmesi; bölge gözetmeksizin yurt içindeki tüm serbest tüketicilere ise ikili anlaşma yolu ile elektrik enerji tedarik hizmeti 
vermektedir.  Çalışma politikaları ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yarattığı güçlü kurum kültürü ve çalışanlarına 
verdiği değeri tescil ettiren Aydem Perakende, “Great Place to Work®”Enstitüsü’nün yürüttüğü “Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri Listesi”nde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Aydem Perakende, ayrıca Great Place to Work® Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri Özel, Sektör ve Bölge Ödülleri’nde “Ege’nin En İyi İşverenleri’’ kategorisinde 250 ve üstü çalışanı olan 
şirketler arasında birincilik ödülünü kazandı. 
 
Gediz Perakende Hakkında:  
Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. enerji sektöründe 40 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip, Türkiye’nin ilk ve öncü entegre 
enerji şirketi Aydem Enerji bünyesinde 2013 yılında İzmir ve Manisa illerinin görevli tedarik şirketi olarak kuruldu. Gediz 
Perakende, İzmir ve Manisa illerinde müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve kalıcı çözümler üreterek 3 milyondan fazla 
noktada 12 milyondan fazla insana hayat için enerji sağlıyor. Sürdürülebilir gelecek için enerji çözümleri üretme stratejisini 
kurum kültürüne yayan Gediz Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, modern dünyanın getirdiği yenilikler ve 
ihtiyaçlardan beslenen hizmetleri ve Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip müşteri ilişkileri merkezleriyle; müşteriler, 
çalışanları, tedarikçileri ve toplum için değer yaratma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin enerjisi ve ekonomisi 
için katma değer yaratan Gediz Perakende; çalışma politikaları ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yarattığı güçlü 
kurum kültürüyle Şubat 2021’de “Great Place to Work Certified” başarısıyla çalışılacak harika bir iş yeri olduğunu tescilledi 
ve Nisan 2021’de “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında yer aldı. 

 
Aydem Perakende ve Gediz Perakende Basın İletişimi için 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 
Kurumsal İletişim Uzmanı – Baran ÖLEKLİ 
E-posta: baran.olekli@aydemenerji.com.tr 
Tel: 0530 100 34 22  
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