SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. TAŞIT
TANIMA SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ
Ostim OSB Mah. 1213. Cadde No: 1/1 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim Fikret
Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca “Distribütör” olarak
anılacaktır) ile ………………………………. adresinde mukim ………………
(bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında Distribütörün Türkiye’ de
uyguladığı ve sözleşme metni içerisinde açıklanan SHELL & TURCAS PETROL
A.Ş.(bundan böyle kısaca STPAŞ olarak anılacaktır) TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’
nin (bundan böyle kısaca “TTS” olarak anılacaktır) çalıştırılmasına yönelik olarak
aşağıda belirtilen şartlarla imzalanmıştır.
1. STPAŞ TTS’NİN AÇIKLANMASI VE İŞLEYİŞİ
SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
Tümüyle elektronik olarak kontrol edilen bir self servis yakıt dolum sistemi olan
STPAŞ TTS’nin çalışması için gerekli cihazlar olan Akıllı Anahtarın“Bundan
sonra AA” olarak anılacaktır) aşağıda bahsi geçen özellikleri vardır :
Akıllı Anahtar (AA)
- Akaryakıt ikmal tarihini, saatini, yakıt miktarını, tutarını bilir.
- Taşıt için belirlenen yakıt haricinde taşıta yakıt vermez.
- Elde taşınan bir cihazdır.
FATURALAMA
Distribütör, MÜŞTERİ' ye ayda 2 adet olmak üzere akaryakıt bedelini faturalandırır.
Fatura tarihleri 15’i ve ayın son günüdür.
PROGRAMLAMA VE MONTAJI
AA (Akıllı Anahtar); programlaması Distribütör tarafından tesis veya tayin edilmiş
bir programlama merkezinde müşterinin gönderdiği yazılı bilgiler doğrultusunda
yapılır. AA elde taşınan bir ekipman olduğu için herhangi bir montaj işlemi
gerektirmez. AA’lar müşteriye yakıt alımı kapalı şekilde yazılı bir tutanak ile teslim
edilir. AA ile yapılan her türlü usulsüz kullanımlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğu
altındadır.
2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Distribütörün Hak ve Yükümlülükleri:
2.1.1. MÜŞTERİ’ ye STPAŞ akaryakıt istasyonlarından yaptığı alışverişlerde fatura
verilmez. TTS vasıtası ile müşterinin çeşitli istasyonlardan yaptığı alımlar her ayın
15 ve ayın son günü Distribütör tarafından fatura edilir. MÜŞTERİ her bir yakıt
alımlarını peşin ödeyecektir.
2.1.2 Distribütör, STPAŞ’ın akaryakıt istasyonlarından ikmal yapmak isteyen
müşteri adayının kredibilitesine ait bilgilerin gelmesini bekler. Müşteri adayını
sisteme dahil etmek üzere gerekli teknik çalışmaları başlatır ve tamamlar.
2.1.3 Distribütör, MÜŞTERİ’ ye fatura edilecek akaryakıt bedelinin KDV hariç
toplamının; dizel ürünler için % 6 (yüzde altı.), benzinli ürünler için % 6 (yüzde
altı) tutarında iskonto yapacaktır. Sistem üzerinden yapılan toplam ödeme tutarının
%6’lık oranı en geç bir iş günü içerisinde AA’ya yüklenecektir. Ancak işbu sözleşme
süresi boyunca, mücbir sebepler veya sair öngörülemeyen olumsuz ekonomik
gelişmeler ya da kamusal uygulamalar nedeni ile Distribütörün karlılık oranlarının
düşmesi durumunda işbu sözleşme kapsamındaki ticari şartlar, azalan karlılık oranı
nispetince Distribütör tarafından resen tek taraflı olarak revize edilecek ve müşteri
SMS yoluyla bilgilendirilecektir. Taraflar, Distribütörün bu hakkı konusunda
şimdiden mutabık kalmışlardır.
Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri
2.2.1 Müşteri araç bilgilerini (plaka,marka,model,yakıt türü) “Müşteri Bilgi Formu”
ile Distribütöre iletecektir.
2.2.2 Müşteri ,TTS’ye dahil olan taşıtın satılması, çalınması,kaybolması,aracın
hakimiyetinin üçüncü kişi eline geçmesi veya kaza sonucu AA’ya zarar gelmesi gibi
durumlarda Distribütöre bu bilgiyi hemen ttsoperasyon@fikretpetrol.com.tr mail
adresine bildirmek zorundadır. Bu bildirim mesai günleri dahilinde saat 17.00’e
kadar yapılmalıdır. Süresi içinde bu bildirim yapılsa bile aracın çalınması, emanet
bırakılan kişi tarafından kullanılması veya herhangi bir nedenle üçüncü kişiler
tarafından anahtarı elde edilecek aracın hakimiyetinin ele geçirilmesi durumunda
MÜŞTERİ tüm akaryakıt alımlarından sorumludur .MÜŞTERİ bu durumlarda ilgili
olarak kurtuluş kanıtı getirmeyeceğinikabul ve taahhüt eder.
2.2.3 Müşteri AA iadesi yaptığında yazılı belge almak ve saklamak, gerektiğinde
yazılı belgeyi beyan edebilmek ile sorumludur.
2.2.4 Müşteri AA’yı kaybetmesi ve yeni AA siparişi vermesi durumunda sözleşme
süresinin bitmesiyle AA’nın geri iade edilmemesi durumunda Distribütöre AA için
10 USD+KDV cezai şart olarak öder ve müşteriye kesilen faturayı, Müşteri Kabul
eder. Müşteri araç değişikliği veya araç satışı vs. durumunda eski cihazı iade etmek
şartıyla yapılacak olan yeni Cihaz Talebi için herhangi bir ücret ödemez.
2.2.5 Ariyeten Müşteri kullanımına verilen AA’lar Distribütör tarafından sigortalı
değildir. Müşteri sigortalayıp sigortalamamakta serbesttir. Ancak AA verilen aracın,
kaybolması, hasara uğraması vb. sebeplerle, her ne şekilde olursa olsun iade
edilmeyen AA bedelleri MÜŞTERİ’den tahsil edilir.
2.2.6 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusu araçlarının akaryakıt tüketimini münhasıran
TTS ile ikmal edecektir. MÜŞTERİ’nin TTS dışında ikmal görmesi nedeniyle
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2.2.7 Taşıtın satılması, değiştirilmesi, sözleşmenin taraflardan biri tarafından
feshedilmesi ya da sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
MÜŞTERİ, en geç 15(onbeş) gün içerisinde taşıtına verilmiş AA’yı Distribütöre
teslim etmekle mükelleftir.
2.2.8 İşbu sözleşmede bahsedilen ABD doları cinsinden fatura edileceği belirtilen
bedellerin tamamı fatura tarihindeki TC Merkez Bankası Döviz satış kuru üzerinden
Distribütöre ödenecektir.
3. GİZLİLİK
Distribütör bu sözleşme dolayısıyla MÜŞTERİ veya çalışanları ile ilgili
elde
edebileceği bilgileri bağlı bulunduğu Shell grubu firmaları, kamu kurumları
ve montaj/servis hizmeti veren firmalar dışında hiçbir şekilde hiçbir merciiye ifşa
etmeyecektir.
4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren …2 (İki)... yıl geçerlidir. Tarafların
sözleşmenin sona erme tarihinden en geç 3(üç) ay evvel birbirlerine herhangi bir
fesh-i ihbar’da bulunmamaları halinde işbu Sözleşme aynı süre için uzar. Taraflar
dilerlerse karşılıklı yapılan yazılı ek sözleşme ile mutabık kalınan süre kadar
sözleşmeyi uzatabilirler.
5.MÜCBİR SEBEPLER
Distribütör veya Müşteri hükümet, liman, belediye, veya diğer yetkili bir makamca
verilecek bir emre uymaları yüzünden işbu Anlaşma ve eklerindeki hükümleri
yerine getirmekte gecikir veya tam olarak yerine getirmez, engele maruz kalır veya
alıkonursa, mücbir sebep olarak kabul görecek bu hallerden dolayı gerek Distribütör
gerekse Müşteri hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Yukarıdaki hükmün genelliği saklı kalmak üzere aşağıdaki haller de bu hususa
dahildir:
Harp, yolların kapanması, kara trafiğinin kesilmesi veya aksaması, grev veya grev
ihtimali, lokavt, işin yavaşlatılması, kargaşalık, hükümetin ve kamu kurumlarının
emir veya tahditleri, hükümetin el koyması, keza herhangi bir hükümet, belediye,
liman ve diğer bir kamu makamının veya bu makam sıfatı ile haraket eden şahsın
emir ve isteklerine uymak, ayrıca STPAŞ’ın mevcut ikmal veya dağıtım
kaynaklarının kısmen veya tamamen kesilmesi.
Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş Distribütör
alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip, doğmuş alacaklar
vadesinde ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.
6. FESİH
İşbu sözleşme de Distribütörün derhal fesih hakkı saklı kalmak kaydıyla, taraflardan
herhangi birinin bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimlere uymaması durumunda
diğer taraf sözleşmeyi 3 ay önceden bildirmek şartı ile tek taraflı olarak fesh etme
hakkına sahiptir.
7. İHTAR VE İHBARLAR
Taraflar karşılıklı yapacakları ihtar ve ihbarları yazılı olarak Müşteri’nin
……………………………………..……..
elektronik posta adresinden
Distribütörün ttsoperasyon@fikretpetrol.com.tr elektronik posta adresine veya iadeli
taahhütlü posta/noterden gönderilme şekli ile tarafların sözleşmenin 1.maddesinde
belirtilen adreslerine yapılacaktır.
8. DEĞİŞİKLİKLER
Bu sözleşmede yapılacak olan her türlü değişiklikler, eklemeler ve çıkartmalar
tarafların mutabakatı sonucunda hazırlanacak olan yazılı ve tarafların yetkili
temsilcileri tarafından imzalı ek anlaşmalar ile gerçekleştirilecektir. Taraflardan
birinin tek taraflı olarak Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapması veya
Sözleşme’nin uygulamasını değiştirmesi mümkün değildir.
9. UYUŞMAZLIK
Uyuşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Uyuşmazlıkların çözümünde Distribütör defter ve kayıtları kesin ve münhasır delil
teşkil eder.
10-TEBLİGAT ADRESİ
Yukarıda 1. Maddede belirtilen adreslerdeki değişikliğin karşı tarafa bildirilmiş
olmaması halinde, bu adreslere yapılacak olan her türlü tebligatın ve adresine
yapılan e-mail yoluyla bildirimlerin geçerli olduğunu taraflar karşılıklı olarak kabul
ve taahhüt etmişlerdir.
11. Onbir madde ve 2.2.1 maddesinde belirtilen “Müşteri Bilgi Formu”ndan oluşan
iş bu sözleşme tarafların yetkili temsilcileri tarafından 1(bir) nüsha olarak akdedilmiş
olup…………………………………….…… tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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