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Merkezi Fatih Sultan Mehmet Cad.No:111 Darıca 

Kocaeli Adresinde mukim Alemdar Petrol Ürünleri 

Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti.(bundan böyle kısaca 

“Alemdar Petrol” olarak anılacaktır ) ile MÜŞTERİ 

arasında SHELL&TURCAS’ın Türkiye’de 

uyguladığı ve Sözleşme metni içerisinde açıklanan 

SHELL& TURCAS PETROL A.Ş. TAŞIT 

TANIMA   SİSTEMİ’ NİN ( bundan böyle kısaca 

“STPAŞ TTS ” olarak anılacaktır ) çalıştırılmasına 

yönelik olarak aşağıda belirtilen şartlarla 

imzalanmıştır. 

1.STPAŞ TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİN 

AÇIKLANMASI VE İŞLEYİŞİ 

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ 

Tümüyle elektronik olarak kontrol edilen bir self 

servis yakıt dolum sistemi olan Shell TTS’nin 

çalışması için gerekli cihazlar Akıllı Halka (bundan 

böyle “AH” olarak anılacaktır) ya da aracın 

plakasına tanımlanan ve araca monte edilmeyen 

Akıllı Anahtar’ın (bundan böyle “AA” olarak 

anılacaktır) aşağıda bahsi geçen özellikleri vardır : 

Akıllı Halka (AH) 

- Akaryakıt ikmal tarihini, saatini, yakıt miktarını, 

tutarını bilir. 

- Taşıt için belirlenen yakıt haricinde taşıta yakıt 

vermez. 

- Araç üzerine montaj gerektir. 

Akıllı Anahtar (AA) 

- Akaryakıt ikmal tarihini, saatini, yakıt miktarını, 

tutarını bilir. 

- Taşıt için belirlenen yakıt haricinde taşıta yakıt 

vermez.  

- Elde taşınan bir cihazdır. 

FATURALAMA 

ALEMDAR PETROL, MÜŞTERİ' ye ayda 2 adet 

olmak üzere akaryakıt bedelini faturalandırır. Fatura 

tarihleri 15’i ve ayın son günüdür. ALEMDAR 

PETROL fatura tarihlerini değiştirme hakkını saklı 

tutar. 

PROGRAMLAMA VE MONTAJI 

AH (Akıllı Halka) veya AA (Akıllı Anahtar); 

programlaması STPAŞ tarafından tesis veya tayin 

edilmiş bir programlama merkezinde müşterinin 

gönderdiği bilgiler doğrultusunda yapılır. 

Programlanan AH’ lar montaj için MÜŞTERİ’ye 

teslim edilir ve MÜŞTERİ montajı başlatmak için 

montaj firması ile montaj programını oluşturur. AA 

elde taşınan bir ekipman olduğu için herhangi bir 

montaj işlemi gerektirmez. AA’lar müşteriye yakıt 

alımı kapalı şekilde teslim edilir. Müşteri AA’ları 

teslim aldıktan sonra Alemdar Petrol Müşteri 

Hizmetleri ile irtabata geçerek, yakıt alımını 

açtırabilir. AH veya AA ile yapılan her türlü usulsüz 

kullanımlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğu altındadır. 

2. TARAFLARIN HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

2.1. Alemdar Petrol’ ün Hak ve Yükümlülükleri: 

2.1.1. MÜŞTERİ’ye Shell akaryakıt 

istasyonlarından yaptığı alışverişlerde fatura 

verilmez. Shell TTS vasıtası ile müşterinin çeşitli 

istasyonlardan yaptığı alımlar eğer     

DBS ile ödeme; her ayın 15 ve ayın son günü 

ALEMDAR PETROL tarafından fatura edilir. 

MÜŞTERİ herbir faturanın bedelini fatura 

tarihinden 5 gün sonra Alemdar Petrol’ e öder. Vade 

tarihinin hafta sonu veya resmi tatile denk geldiği 

hallerde MÜŞTERİ, ödemeyi resmi tatilden bir 

önceki iş günü mesai saati sonuna kadar yapmakla 

yükümlüdür.  

Kredi kartı ile ödeme; Ön blokesiz sistemdir. 

Müşterinin her bir aracı için önceden belirtmiş 

olduğu depo limiti kadar provizyon, ikmal sırasında 

alınır, almış olduğu akaryakıt tutarı kredi kartına 

ertesi gün yansıtılırak provizyon tutarı yenilenir. 

Müşteri, Alemdar Petrol’den her bir araç için talep 

ettiği depo limiti tutarını beyan ettiği kredi 

kartından blokesiz provizyon olarak çekilmesine, 

almış olduğu yakıt tutarının kredi kartına 

yansıtılmasını iş bu sözleşme tarihinde kendi rızası 

ile kabul etmiş sayar. 

Peşin/Ön Ödeme, Müşteri dilerse Alemdar Petrol 

peşin/ön ödeme yapmayı kabul eder.Faturasını 

Alemdar Petrol’e eft/havale olarak öder.Ödemiş 

olduğu tutar kadar limit açılır.Tahsilatın 

gerçekleşmediği durumlarda MÜŞTERİ’ nin yakıt 

alımı otomatik durdurulur.  

2.1.2. MÜŞTERİ’nin 14 Aralık 2012 tarihinde 

yayımlanan 421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği kapsamında kalan mükelleflerden olması 

halinde MÜŞTERİ, sözkonusu Tebliğ gereğince 

elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması 

hususundaki yükümlülüklerini yerine getirmekle 

mükelleftir. MÜŞTERİ’nin buna uygun 

davranmaması halinde Alemdar Petrol, satışın 

durdurulması ve/veya işbu Sözleşmenin derhal tek 

taraflı feshi dahil sair akdi ve hukuki haklarını 
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kullanabilir. Alemdar Petrol elektronik fatura 

uygulamasına geçmeyen MÜŞTERİ’ler için ayrıca 

Alemdar Petrol tarafından bilahare belirlenip 

bildirilecek olan bir fatura tanzim hizmet bedeli 

uygulama hakkına sahiptir. 

2.1.3. AH ve AA cihazlarını, müşterinin verdiği 

bilgiler doğrultusunda müşterinin adresine 

gönderirir ve müşteriyi montaj firmasına 

yönlendirerek ücretsiz montaj yapılmasını sağlar. 

2.1.4 Alemdar Petrol’ ün akaryakıt istasyonlarından 

ikmal yapmak isteyen müşteri adayının 

kredibilitesine ait bilgilerin gelmesini bekler. 

MÜŞTERİ adayını sisteme dahil etmek üzere 

gerekli teknik çalışmaları başlatır ve tamamlar. 

2.1.5.Alemdar Petrol’ ün tüzel kişiliğinin değişmesi 

veya Alemdar Petrol’ ün herhangi bir kişi ile 

ortaklık tesis etmesi veya Alemdar Petrol’ ün işbu 

sözleşmeyi bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte 

üçüncü kişiye devretmesi halinde MÜŞTERİ işbu 

sözleşmeyi gerek değişen tüzel kişilik ile gerek 

kurulan ortaklık ile gerekse işbu sözleşmeyi 

devralan üçüncü kişi ile devam edeceğini kabul 

eder. 

2.1.6. MÜŞTERİ, ALEMDAR PETROL tarafından 

iş bu sözleşme ile belirlenmiş bütün bedellerin 

ödemelerini, bankada açacağı kredili hesap ile 

yapabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ bankaya yetki 

belgesini vermeyi ve Shell TTS’nin tüm 

alacaklarının banka hesabından çekilmesini kabul 

etmiştir. Müşteri yetki belgesini iptal etmek 

istemesi halinde, yetki belgesi iptalini, iptalden en 

az 30 gün önce ALEMDAR PETROL’e bildirmekle 

yükümlüdür. MÜŞTERİ iş bu sözleşmede yer alan 

vadedeki çalışma şeklinde, açılan kredili hesap 

tutarı kadar , bir ay boyunca yakıt alabilmektedir. 

MÜŞTERİ tahsilat tarihlerinde kredili hesabında 

yeterli miktarı bulundurmaz ise tahsilat kredinin 

kullanılması suretiyle yapılır. Tahsilatın akabinde, 

MÜŞTERİ’nin kullanılabilir kredisi, sisteme dahil 

olması için talep edilmiş olan kredi limitinin altında 

ise, ALEMDAR PETROL aktif kredinin olması 

gereken kredi limitine göre yüzdesel durumunu göz 

önüne alarak : 

Aktif kredisinin %10’dan az olması durumunda 1 iş 

günü sonunda,  

Aktif kredisinin %10’dan fazla, %30’dan az olması 

durumunda 2 iş günü sonunda,  

Aktif kredisinin %30’dan fazla, %50’den az olması 

durumunda 3 iş günü sonunda,  

Aktif kredisinin %50’den fazla, %80’den az olması 

durumunda 4 iş günü sonunda,  

Aktif kredisinin %80’den fazla, %100’den az 

olması durumunda 5 iş günü sonunda, 

MÜŞTERİ’nin yakıt alımı durdurulacaktır. 

MÜŞTERİ bahsi geçen süre zarfında kredisini 

tamamlayarak ALEMDAR PETROL müşteri 

hizmetleri ile temasa geçmelidir. ALEMDAR 

PETROL tarafından MÜŞTERİ’ye kesilen fatura 

bedellerinin yukarıdaki şekilde ödenmemesi 

halinde MÜŞTERİ, ALEMDAR PETROL 

tarafından kesilen fatura bedellerini vadesinde 

direkt olarak Alemdar Petrol’ e ödemekle 

yükümlüdür. Vadesinde yapılmayan ödemeler için 

gecikme faizi aylık %4 üzerinden tespit edilerek 

uygulanır. 

MÜŞTERİ’nin kredili hesabının kapanacak olduğu, 

banka tarafından ALEMDAR PETROL e ihbar 

edilip de, MÜŞTERİ’nin bu tarihten sonrasına 

vadeli faturasının olması halinde ALEMDAR 

PETROL ayrıca ihbarda bulunmaksızın kredili 

hesabın kapatılmasından önce faturaları hesaptan 

tahsil edebilecektir.  

2.1.7. ALEMDAR PETROL; 

İşbu anlaşma’nın akdi tarihi esas alınmak üzere 

güncel tavsiye edilen akaryakıt ortalama pompa 

satış fiyatlarının %20 artması veya azalması 

durumunda veya Amerikan Doları (USD) kurunun 

Türk Lirası karşısındaki yüzdesel değişimin %25 

farkın üzerinde (artı veya eksi) değişimesi ve 

orandaki değişimin 1 aydan uzun bir süre 

seyretmesi durumunda tek taraflı olarak değiştirme 

hakkına sahiptir. Ancak işbu sözleşme süresi 

boyunca, mücbir sebepler veya sair öngörülemeyen 

olumsuz ekonomik gelişmeler ya da kamusal 

uygulamalar nedeni ile ALEMDAR PETROL’ ün 

karlılık oranlarının düşmesi durumunda işbu 

sözleşme kapsamındaki ticari şartlar, azalan karlılık 

oranı nispetince ALEMDAR PETROL tarafından 

resen tek taraflı olarak revize edilecektir. Taraflar 

ALEMDAR PETROL’ ün bu hakkı konusunda 

şimdiden mutabık kalmışlardır. Ayrıca 

MÜŞTERİ’nin Sözleşme’nin devam ettiği süre 

boyunca birer yıllık her dönem içinde tts sistemine 

il girişte kayıtlı bulundurduğu araçları için araç 

başına 1,5 m3 ve üzerinde yakıt ikmali yapmaması 

halinde Alemdar Petrol’ ün indirim tutarlarını 
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sözleşme süresi boyunca gerçekleşen alım 

miktarlarına göre kademeli olarak tek taraflı revize 

etme hakkı vardır. Buna gore, bir senelik dönem 

sonunda toplam alımın yukarıda belirtilen 

miktardan %25’e kadar düşük olması halinde 

indirim tutarı %25 düşecektir.%25 ile %50 arasında 

düşük olması halinde %50, %50 ile %75 arasında 

düşük olması halinde indirim tutarı %75 düşülecek, 

%75 ve üzerinde düşük olması halinde indirim 

uygulanmayacaktır. İndirim tutarından daha fazla 

oranda indirim düşüşü yapılmayacaktır. Bir yıl 

sonunda indirim tutarının yukarıda belirtilen bu 

şartlar dolayısıyla değişmesi durumunda Alemdar, 

beher yıllık Sözleşme dönemi sonunda oluşan 

indirim farkını bir iade faturası ile MÜŞTERİ’ye 

dilerse fatura ederek geri tahsil etmek hakkını 

kullanabilir. Taraflar yukarıdaki şartlarla Alemdar 

Petrol’ ün indirim tutarlarını tek taraflı revize ve 

geri tahsil hakkı olduğu konusunda şimdiden 

mutabık kalmışlardır. 

2.2. Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri 

2.2.1. MÜŞTERİ araç bilgilerini taşıt bilgi formu ile 

Alemdar Petrol’ e iletecektir. 

2.2.2. MÜŞTERİ , TTS’ye dahil olan Taşıtın 

satılması, çalınması, kaybolması veya kaza sonucu 

AH’ya veya AA’a zarar gelmesi gibi durumlarda 

Alemdar Petrol’ e bu bilgiyi hemen yazılı ve sözlü 

bildirmek zorundadır. Bu bildirim mesai günleri 

dahilinde saat 17.30’a kadar yapılmalıdır. Aksi 

durumlarda yapılan akaryakıt alımlarından 

MÜŞTERİ sorumludur.  

2.2.3. MÜŞTERİ, AH veya AA’ları ödünç olarak 

kabul eder. MÜŞTERİ sözkonusu ariyetlerin 

usulüne uygun kullan ımından bizatihi sorumludur. 

2.2.4. MÜŞTERİ, AH veya AA iadesi yaptığında 

yazılı belge almak ve saklamak zorundadır 

gerektiğinde yazılı belgeyi beyan edebilmek ile 

sorumludur. 

2.2.5.Kullanıcı hatasından doğan problemler için 

servis bedeli her bir AH için 30 ABD Doları + KDV 

AA için 25 ABD Doları + KDV’dir. 

2.2.6. Kullanım ödüncü sözleşmesi ile MÜŞTERİ 

kullanımına verilen AA veya AH’lar ALEMDAR 

PETROL tarafından sigortalı değildir. Müşteri 

sigortalayıp sigortalamamakta serbesttir. Ancak AH 

takılı aracın, çalınması, kaybolması, hasara 

uğraması vb. sebeplerle, her ne şekilde olursa olsun 

iade edilmeyen AH veya AA bedelleri 

MÜŞTERİ’den tahsil edilir. 

2.2.7. MÜŞTERİ, mülkiyeti altındaki veya herhangi 

başka bir hukuki sebebe dayanarak uhdesinde 

bulunan taşıtların akaryakıt tüketimini münhasıran 

Shell Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) ile ikmal 

edecektir. MÜŞTERİ’nin TTS dışında ikmal 

görmesi nedeniyle araçlarda oluşabilecek herhangi 

bir arıza veya zarardan hiçbir şekilde ALEMDAR 

PETROL sorumlu değildir.  

2.2.8. Taşıt Tanıma Sistemi’ne dahil edilen AH ve 

AA takılmış aracların ise sistemden 1 yıldan önce 

çıkartılması (filo araç sayısının %20’si hariç), veya 

bahsi geçen sürelerden önce Müşteri tarafından 

cihazın değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda, 

Müşteriye ALEMDAR PETROL tarafından, 

sistemden çıkartılan AH(akıllı halka) monte edilmiş 

veya AA temin edilmiş araçlar için araç başına 1200 

TL+KDV fatura edilir.AA ve/veya AH monte 

edilmiş araçların sistemde olup 3 ay, AA verilmiş 

araçların 6 ay süre ile yakıt almaması durumunda 

aracın sistemden çıkartıldığı düşünülecek AH ve 

AA’ların Alemdar Petrol’ e geri teslimi için 

MÜŞTERİ’ye yazılı bildirimde bulunulacak ve iş 

bu madde hükmü uygulanacaktır. Ayrıca 

MÜŞTERİ, ticari ünvanları farklı da olsa, idari 

olarak aynı grup altında bulunan ya da aralarında 

kontrol ve hissedarlık anlamında irtibat bulunan bir 

gruba ait firma ise, bu grup firmalarına ait araçların 

toplam da %50’nin 3 ay boyunca TTS sisteminden 

yakıt almaması durumunda; ilk sözleşme 

tarihindeki TTS’ye giren araç sayısında %50 düşüş 

olması durumunda veya MÜŞTERİ’nin kötü niyetli 

olarak yakıt almadığının tespit edilmesi durumunda 

aynı hükümler geçerli olacaktır. Bu durumda 

sözleşme ayrıca bir ihbara hacet olmaksızın 

kendiliğinden feshedilmiş olacaktır. MÜŞTERİ, 

vergi numarası değişikliği durumunda en geç 1 ay 

içerisinde Alemdar Petrol’ e bilgi vermek ve gerekli 

evraklarının (Vergi Levhası, İmza Siküleri, Ticari 

Sicil Gazatesi) iletimi ile yükümlüdür. Aksi taktirde 

müşteri ALEMDAR PETROL’ün bu sebeple 

uğrayacağı zararları karşılamakla yükümlü 

olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 

ALEMDAR PETROL tarafından TTS sistemine 

üye olan araçlara yeni bir AH takılması / AA 

gönderilmesi veya sistemin işleyişi ile ilgili 

yenileme ve geliştirme çalışmaları yapılmasına 
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karar verilmesi halinde, MÜŞTERİ araçlarını bu 

işlem için mutabık kalınacak bir tarihte hazır 

bulundurmayı kabul ve taahhüt eder. 

2.2.9. Taşıtın satılması, değiştirilmesi halinde 

MÜŞTERİ Taşıtına yerleştirilmiş AH’ların sökümü 

veya AA ‘ların geri gönderilmesi için Alemdar 

Petrol’ e bildirimde bulunmakla mükelleftir. Bu 

bildirimden sonra MÜŞTERİ, ALEMDAR 

PETROL tarafından bildirilen montaj servisine 

söküm işlemlerini yaptırmak AH’ları Alemdar 

Petrol’e teslim etmekle mükelleftir.AH’ların 

teslimatı taraflarca kullanılan Araç Kayıt Formunda 

gerekli yerlerin doldurulup, müşteri tarafından ıslak 

imzalı evrağın Alemdar Petrol Müşteri 

Hizmetlerine ulaşması ile tamamlanacaktır. 

Cihazların teslim masrafları müşteriye aittir. Teslim 

sırasında cihazların hasar görmesi ve kaybolması 

durumunda müşteri cihazların bedelini karşılamayı 

kabul eder. Satılan taşıtlar üzerinden sökülmeyen ve 

ALEMDAR PETROL a iletilmeyen AH veya AA 

başına 50 ABD doları + KDV olarak MÜŞTERİ’ ye 

fatura edilir. Diğer taraftan sökülmeyen, ve/veya 

iade edilmeyen AH veya AA’lı taşıtların MÜŞTERİ 

adına yapılan akaryakıt alışverişlerinden 

MÜŞTERİ sorumludur. AH‘ların sökümü 

ALEMDAR PETROL veya ALEMDAR PETROL 

tarafından yetkilendirilecek bir firma tarafından 

yapılacaktır.AH’ların söküm işleminin ALEMDAR 

PETROL veya ALEMDAR PETROL tarafından 

yetkilendirilecek bir firma tarafından yapılmaması 

halinde MÜŞTERİ yukarıda belirtilen bedeli 

ödemekle mükelleftir.  

2.2.10. İşbu sözleşmede va bahsedilen ABD doları 

cinsinden fatura edileceği belirtilen bedellerin 

tamamı fatura tarihindeki TC Merkez Bankası 

Döviz satış kuru üzerinden Alemdar Petrol’ e 

ödenecektir. 

2.2.11. MÜŞTERİ, AA ya da AH’ler ile Taşıt 

Tanıma Sistemi üzerinden yapacağı alımların 

sadece SHELL kayıtlarında mevcut olan plakalar 

için geçerli olacağını bilmekte ve sistemde kayıtlı 

olmayan hiçbir araç için yakıt alımı yapmayacağını 

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri çalışanı 

ve/veya Taşıt Tanıma Sisteminden yararlandıracağı 

üçüncü kişinin AA veya AH’ler ile sistemde kayıtlı 

olmayan bir araca alım yapmış olması veya usulsüz 

veya yolsuz bir şekilde taşıta amaç dışı yakıt 

alındığının tespiti halinde MÜŞTERİ söz konusu bu 

satıştan münferiden sorumlu olacak ve varsa 

Alemdar Petrol’ ün uğradığı zararları ödeyecektir. 

Alemdar Petrol aynı zamanda dilerse söz konusu 

bedelin varsa MÜŞTERİ’nin mevcut olan 

alacaklarından da tahsil etmek sureti ile 

mahsuplaşma yapmaya yetkilidir. Müşteri bu 

hususu şimdiden gayrikabili rucu olarak kabul, 

beyan ve taahhüt etmektedir. 

3. GİZLİLİK 

ALEMDAR PETROL bu sözleşme dolayısıyla 

MÜŞTERİ veya çalışanları ile ilgili elde 

edebileceği bağlı bulunduğu Shell grubu firmaları, 

kamu kurumları ve montaj/servis hizmeti veren 

firmalar, entegre sürüş güvenliği hizmeti verilmesi 

halinde ilgili hizmetin sunulmasını sağlamak 

amacıyla iş ortakları dışında hiçbir şekilde hiçbir 

merciiye ifşa etmeyecektir. MÜŞTERİ, 

ALEMDAR PETROL’e sunduğu her türlü bilginin 

sisteme girilmesi itibarıyla, bunların 

değerlendirilmesine, Alemdar Petrol’ ün yapacağı 

ticari çalışmalarında kullanılmasına, ALEMDAR 

PETROL’ ün anlaşmalı veya bağlantılı olduğu tüm 

3. kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasına onay 

vermiş kabul edilir. MÜŞTERİ bu kapsamda 

üçüncü kişilerden ALEMDAR PETROL’e 

gelebilecek taleplerden ALEMDAR PETROL’ ü 

ber’i kılmayı kabul eder 

 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 3(üç)yıl 

geçerlidir.Tarafların sözleşmenin sona erme 

tarihinden en geç 3 ay evvel birbirlerine herhangi 

bir fesh-i ihbar’da bulunmamaları halinde işbu 

Sözleşme 2 yıl süre ile uzar. Her halukarda bu 

Sözleşmenin süresi uzamış olsa dahi 5 yılı aşamaz. 

Taraflar dilerlerse karşılıklı yapılan yazılı ek 

sözleşme ile mutabık kalınan süre kadar sözleşmeyi 

uzatabilirler. 

5. MÜCBİR SEBEPLER  

ALEMDAR PETROL veya MÜŞTERİ 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 ALEMDAR PETROL 

gerekse MÜŞTERİ hiçbir şekilde sorumlu 

olmayacaktır. 

Tel:0850
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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 ALEMDAR PETROL 

alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep 

teşkil etmeyip, doğmuş alacaklar vadesinde 

ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.  

6. FESİH 

Taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile 

yüklenmiş olduğu edimlere uymaması durumunda 

diğer taraf sözleşmeyi 3(üç) ay önceden bildirmek 

şartı ile tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. 

MÜŞTERİ’ nin bu Sözleşmedeki edimlere 

uymaması ya da yukarıdaki 2.1.8 maddesi 

gereğince belirlenen alım miktarının yerine 

getirilememesi dolayısıyla beher Sözleşme yılı 

itibarıyla indirim farkının doğması veya 

Sözleşmenin zamanından önce MÜŞTERİ 

tarafından feshi durumunda; MÜŞTERİ, taşıt 

başına 1200TL +KDV ‘yi Alemdar Petrol’ e öder. 

Bu durumda dilerse Alemdar Petrol tek taraflı 

olarak derhal işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına 

sahiptir. Alemdar Petrol gerek gördüğü taktirde 

herhangi bir mükellefiyetle bağlı olmaksızın işbu 

sözleşmeyi 30 gün öncesinden ihbarda bulunarak 

tek taraflı feshedebilir. Anlaşmanın süresi içinde 

dolması ve feshini takiben MÜŞTERİ, ALEMDAR 

PETROL ın ödünç kullanım için vermiş olduğu 

ekipmanlarını Alemdar Petrol’ e 1 ay içersinde iade 

edecektir. Bu ekipmanların sökülme işlemleri 

ALEMDAR PETROL’ e aittir. 

7. İHTAR VE İHBARLAR 

Taraflarca yapılacak olan ihtar ve ihbarlar yazılı 

olarak; faks mesajı, iadeli taahhütlü posta veya 

noterden gönderilme şekli ile tarafların aşağıda 

belirtilen adreslerine yapılacaktır.  

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

8.1.“Kişisel Veriler”, çevrimiçi kimlik 

tanımlayıcılar yoluyla, aygıt kimlik numaraları, IP 

adresleri veya benzeri yöntemler de dahil belirli 

veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir 

bilgiyi ifade eder. “PIN”, Kart Hamilinin kişisel 

kimlik tanımlama numarasını ifade eder. 

“Kişisel Verilerin İşlenmesi”, Kişisel verilerin 

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 

otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen 

her türlü işlemi ifade eder. 

“6698 sayılı Kanun”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nu ifade eder.  

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” Kişilerin ırkı, etnik 

kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 

dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel 

hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle 

ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu 

Hüküm ve Şartlar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi 

uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel verileri 

de kapsayacaktır.) 

8.2. Müşteri ve Alemdar Petrol , bu Sözleşmenin 

ifası esnasında birbirlerine Kişisel Veri temin 

edebilirler. Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde 

işlenmesi bu Sözleşmenin ve özellikle 6698 sayılı 

Kanun dahil olmak üzere, yürürlükteki veri koruma 

yasalarının (bireylerin korunmasıyla, söz konusu 

bilgilerin işlenmesi ve teminat gereklilikleriyle ve 

söz konusu bilgilerin serbest hareketiyle ilişkili 

olarak yürürlükte olan yasalar) hükümlerine göre 

gerçekleştirilecektir.  

8.3.Alemdar www.turkiyetts.com sayfasından 

ulaşılabilecek olan Gizlilik Bildirimi uyarınca 

Başvuru Sahibi, Bağlantılı Kişiler ve Müşteri 

tarafından sağlanan Kişisel Verileri işleyecektir. 

Kişisel Veriler, bu Sözleşmede tarif edildiği haliyle 

ve özellikle de aşağıdaki belli başlı maksatlar için 

Müşteri’nin alacağı hizmet için gerektiği ölçüde 

işlenecektir:  

• ALEMDAR PETROL tarafından Müşteri’ye 

verilen hizmetlerin ifası ve iyileştirilmesi;  

• Alemdar Petrol’ ün Müşteri’ye verilen hizmet 

ifasıyla ilgili mev..zuat gerekliliklerinin, 

Tel:0850
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ticaridenetimlerle ve rüşvetle,yolsuzlukla 

mücadele mevzuatıyla güvence verilmesi de 

dahil olmak üzere karşılanması; usulsüzlüğün 

önlenmesi ve soruşturulması. 

8.4. Müşteri , Alemdar Petrol ya da Alemdar Petrol’ 

ün iş ortaklarından almış olduğu TTS hizmetinin 

ifası sırasında; Alemdar Petrol işortakları, 

ALEMDAR PETROL’ün ve/veya işortaklarının 

çalışanlarına aktardığı Kişisel Verilerini (kalıcı veya 

geçici çalışanlar, yükleniciler, stajyerler veya diğer 

personel mensupları da dahil) ve buna, ek olarak 

www.turkiyetts.com internet sitesinde yer alan 

KVKK Gizlilik Bildirimi’nde yer alan bilgileri 

gerektiği takdirde ALEMDAR PETROL’ e verecek 

ve Müşteri eğer yürürlükteki gizlilik yasalarına 

bağlı kalmak için gerekiyorsa tüm muvafakatları 

alacaktır. Bu kapsamda, müşteri, ALEMDAR 

PETROL’e aktaracağı Kişisel Veriler’i 6698 sayılı 

Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili 

düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen 

kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere uygun 

olarak işlediğini ve ALEMDAR PETROL’e 

aktardığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

8.5. Müşteri, ALEMDAR PETROL’e aktaracağı 

Kişisel Veriler’in sahiplerini 6698 sayılı Kanun’da 

yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici 

işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel 

verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak 

aydınlattığını, şartların gerektirmesi durumunda 

veri sahiplerinin açık rızalarını elde ettiğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

8.6. Müşteri, ALEMDAR PETROL’e aktaracağı 

Kişisel Veriler’e ilişkin olarak aktarımın hukuka 

uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak 

zorundadır. 

8.7. Müşteri tarafından ALEMDAR PETROL’ e 

aktarılacak kişisel verilerin özel nitelikli veri olması 

halinde, Müşteri söz konusu kişisel verileri, 

Kanun’un 6. maddesine, ilgili mevzuat hükümlerine 

ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına 

uygun olarak, ek güvenlik önlemleri ve 

yetkilendirmelere tabi şekilde ALEMDAR 

PETROL’ e aktaracaktır. 

8.8 Müşteri’nin, doğrudan veya sair şekillerde 

dolaylı olarak kendisine iletilen, ALEMDAR 

PETROL’ü ilgilendiren veri sahibi taleplerini 

derhal (en geç üç iş günü içerisinde) ALEMDAR 

PETROL’e iletileceğini ve bu kapsamda 6698 sayılı 

Kanun’a uygun olarak hareket edeceğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

8.9. Müşteri’nin işbu Hüküm ve Şartlara veya 

yürürlükteki mevzuata aykırı davranması 

dolayısıyla ya da Müşteri’den, Müşteri’nin iş 

ortaklarından ya da Müşteri tarafından kişisel veri 

gönderilen üçüncü taraflardan kaynaklanan 

sebeplerle Alemdar Petrol’ ün uğrayacağı zararlar, 

karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile 

ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için 

ALEMDAR PETROL ün Müşteri’ye rücu hakkı 

saklıdır. Firma bu nedenlerle Şirket’in talepte 

bulunması halinde, Şirket’in uğradığı doğrudan ve 

dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen 

ALEMDAR PETROL’e ödeyeceğini kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

8.10.    ALEMDAR PETROL, Müşteri tarafından 

kendisine sağlanan herhangi bir Kişisel Veriyi 

işlerken: 

(a) Kişisel Verileri korumaya dönük teknik 

tedbirleri, bu tedbirleri işlenen verilerin 

doğasına uygun olmak üzere uygulamaya 

koyacaktır ve yetkilendirilmemiş herhangi bir 

veri kaybı, ifşası veya imhası meydana gelirse 

veri konusunda yol açılacak zararı göz önünde 

bulunduracaktır; 

(b)   Kişisel Verileri korumak için gerekli her türlü 

idari tedbiri uygulamaya koyacaktır; 

(c) Müşteri’nin, Bağlantılı Kişilerin ve/veya Yetkili 

Kullanıcıların hiçbir Kişisel Verisini, bu 

Sözleşmede tarif edildiği şekilde Hizmet temin 

etmek için gerekmesi ölçüsü dışında 

işlemeyecektir; 

(d) Söz konusu Kişisel Verileri korumaya yönelik 

sözleşme temelli veya muadil uygun koruma 

olmaksızın hiçbir Kişisel Verinin AEA (Avrupa 

Ekonomi Bölgesi)dışına aktarılmamasını 

sağlayacak şekilde tasarlanmış tedbirleri 

yürürlüğe koyacak ve söz konusu edbirlerin bu 

Sözleşmenin süresi boyunca devam 

ettirilmesini güvenceye alacaktır. Shell, söz 

konusu şirketler AEA dışında kurulmuş olsa 

bile ALEMDAR PETROL grubu şirketleri 

arasında Kişisel Veri aktarmasına imkan veren 

Bağlayıcı Kurumsal Kurallar’ı benimsemiştir. 
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9. DEĞİŞİKLİKLER 

9.1. Bu sözleşme’de yapılacak olan her türlü 

değişiklikler, eklemeler ve çıkartmalar Alemdar 

Petrol’ ün Müşteri’ye Shell webportalından yaptığı 

duyuru ve/veya Alemdar Petrol’ ün müşteriye 

gönderdiği mail, mektup, ihtarname ya da 

ihbarname ile yazılı olarak haberdar etmesi 

vasıtasıyla yine Alemdar Petrol tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

10. UYUŞMAZLIK 

Uyuşmazlık halinde Kocaeli / Gebze mahkemeleri 

ve icra daireleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların 

çözümünde tarafların usulüne uygun olarak 

tutulmuş olan defter ve kayıtları kesin ve münhasır 

delil teşkil eder. 

11. İş bu Sözleşmenin imzası ile eğer var ise işbu 

Sözleşmenin imza tarihinden önce taraflar arasında 

imzalanmış olan diğer tüm Shell Taşıt Tanıma 

Sistemi sözleşmeleri geçersiz sayılacaktır.  

12. Oniki maddeden oluşan işbu sözleşme tarafların 

aşağıda belirtilen imza tarihinde, yetkili temsilcileri 

tarafından 1(bir) nüsha olarak akdedilmiş olup 

yürürlüğe girmiştir
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