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AYTEMİZ ARAÇ&YAKIT TANIMA MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 

 

 

1) TARAFLAR: 
 

İşbu Sözleşme bir tarafta Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak No:80/2 Kadıköy / İstanbul 

adresinde mukim, AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş ‘’AYTEMİZ’’ ile diğer tarafta 

…………………………………………………………… adresinde mukim 

………………………………………………………..MÜŞTERİ’’ arasında akdedilmiştir. 
 

 

2) KONU; 
 

AYTEMİZ’in Türkiye’de uygulamaya koyduğu AYTEMİZ Araç &Yakıt Tanıma Sisteminin 

(AYTEMİZ AYT) çalıştırılmasına ve tarafların bu sistemi kullanmasına ilişkin koşullar bu Sözleşme 

ile belirlenmiştir.  
 

 

3) TANIMLAR;  

 

AYTEMİZ Türkiye’de akaryakıt ve madeni yağlar ve diğer petrol ürünlerinin dağıtım, pazarlama, 

üretim işleri ile iştigal eden ve geniş bir ürün spektrumuna ve dağıtım ağına sahip şirkettir. 

AYTEMİZ markası altında işletilen akaryakıt istasyonlarına (BAYİ) ve özel bir anlaşma ile bayilik 

kapsamına aldığı firmalara (FİLO İSTASYONU) akaryakıt, madeni yağ ve diğer petrol ürünleri 

temin eden ve AYTEMİZ AYT’nin tek yetkili satıcısıdır. 

MÜŞTERİ; Mülkiyetine sahip olduğu veya işleticisi olduğu taşıtların akaryakıt tüketimini, ne 

kadar yol aldıklarını ve ne kadar akaryakıt tükettiklerini güvenli olarak öğrenebilmek ve tüketime 

ilişkin ödemeleri tek elden yapmak isteyen ve AYTEMİZ AYT sistemini kullanan araç filosu 

sahibi kuruluştur.  

AYTEMİZ AYT; Araç tanıma sisteme dahil olan taşıta, yine sisteme dahil olan bir istasyondan 

ikmal sırasında bedeli ödenmeden akaryakıt verilmesini, teslim edilen akaryakıtın bedelinin işbu 

sözleşme hükümlerine göre ödenmesini sağlayan ve ikmal sırasında alınan doluma ait bilgileri 

elektronik ortamda AYTEMİZ ’e gönderecek bir filo yönetim sistemidir. 

BANKA; AYTEMİZ’in elektronik ortamda göndermiş olduğu MÜŞTERİ’ye ait fatura bilgilerine 

istinaden gerekli tahsilatın yapılmasını sağlayan takas birimidir.  

BAYİ; AYTEMİZ ürünlerinin tüketicilere satılması için münhasır sözleşmelerle yetkilendirdiği ve 

aynı zamanda AYTEMİZ AYT sistemine dahil olan birimdir. 
 

 

4) TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

4.1-AYTEMİZ ’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
 

4.1.1-AYTEMİZ, AYT Sistemi’nin her tür satış ve pazarlama hakkına sahip tek kuruluştur. 

AYTEMİZ AYT sisteminden akaryakıt teslim hizmetini, AYT logosu bulunan AYTEMİZ 

istasyonlarında verecektir. Müşteri, AYTEMİZ AYT istasyonlarının listesini AYTEMİZ’ den temin 

edecektir. 
 

4.1.2- AYTEMİZ,  Banka’dan Müşteri’nin kredi verilebilir olduğuna dair yazılı bilgisi geldikten 

sonra Müşteri’nin AYT Sistemi’ne dahil edilmesi için gereken teknik işlemleri tamamlayacaktır.  
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4.1.3-MÜŞTERİ’ ye akaryakıt istasyonlarından yaptığı her alım için; akaryakıt alımını yapan 

sürücünün talebi halinde, alım bilgilerini içerir mali değeri olmayan bilgi fişi haricinde ayrı bir fatura 

verilmeyecektir. AYTEMİZ AYT vasıtası ile MÜŞTERİ’ nin çeşitli AYTEMİZ AYT akaryakıt 

istasyonlarından yaptığı alımlar, her ayın 15’i ve ay sonuna tekabül eden günde olmak üzere ayda 2 

kez fatura edilir. Faturalar  AYTEMİZ’ in E.P.D.K’ ya bildirdiği pompa satış fiyatından Motorinde 

% …ve Benzin’de ise % .. iskonto uygulanarak düzenlenir. Ancak AYTEMİZ, beklenmeyen 

ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından yürürlüğe konan dönemsel veya sektörel 

uygulama değişiklikleri, E.P.D.K. veya sektörün uymakla yükümlü olduğu diğer yetkili kurumların 

alacağı kararlar, tavan - taban fiyat ve benzeri uygulamaları, vergi oranlarında yapılacak 

değişiklikler, döviz kurları veya faizlerde yaşanabilecek aşırı değişimler sonucu kar marjında 

AYTEMİZ aleyhine bir değişiklik meydana geldiğine karar verirse, AYTEMİZ tek taraflı olarak 

MÜŞTERİ’nin satış koşulları veya iskonto oranlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 

4.1.4- AYTEMİZ, AYT Sistemi’nin aksaksız çalışması için her türlü teknik ekip ve teçhizatı 

bulunduracaktır. Sistemin teknik destek ve eğitimleri AYTEMİZ tarafından organize edilecektir.  
 

4.1.5- AYTEMİZ AYT sisteminde kullanıcı hatası, tedbirsizlik, dikkatsizlik ve kaza nedeniyle 

doğacak hasarlar dışındaki arızaların giderilmesi AYTEMİZ tarafından sağlanır. 
 

4.1.6- AYTEMİZ, Müşteri’nin verdiği bilgiler doğrultusunda, Kilometre Okuyan AYT ünitelerini 

programlayarak, araçlara montaj yapacaktır. Müşteri sözleşme süresinin sona ermesinden evvel 

herhangi bir aracını AYT Sistemi’nden ayırmak istediği takdirde,   sistemden ayıracağı araçlardan 

sökülmesini talep ettiği beher Kilometre Okuyan AYT Ünitesi için AYTEMİZ 'e 45-USD (Kırk beş 

Amerikan Doları) + KDV ödeme yapacaktır. Müşteri’nin talebi doğrultusunda sözleşme süresi 

içerisinde AYT Sistemi’nden çıkarılan araçlar yerine aynı sayıda yeni aracın sisteme dahil edilmesi 

halinde bu araçların AYT Ünitesi montajı AYTEMİZ tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 

Herhangi bir nedenle AYTEMİZ ’e iade edilmeyen Kilometre Okuyan AYT Ünitelerinin bedeli olan 

200-USD (İki yüz Amerikan Doları) + KDV olarak MÜŞTERİ’ ye fatura düzenlenecek ve 

MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. 
 

4.1.7- AYTEMİZ, Müşteri’nin verdiği bilgiler ve talebi doğrultusunda, Kilometre Okumayan AYT 

Ünitelerini programlayarak, araçlara montaj yapacaktır. Müşteri sözleşme süresinin sona ermesinden 

evvel herhangi bir aracını sistemden çıkararak Kilometre okumayan AYT Ünitenin sökülmesini talep 

ettiği takdirde, söz konusu üniteler bir kereye mahsus programlanabildiğinden ve başka bir araca 

takılamadığından ünite maliyeti olan 35-USD (Otuz beş Amerikan Doları) + KDV yi AYTEMİZ’e 

ödeyecektir.  
 

4.1.8- AYTEMİZ, Müşteri’nin verdiği bilgiler ve talebi doğrultusunda,  kart Tipi AYT Araç Tanıtma 

Ünitelerini programlayarak müşteriye ulaştıracaktır.  Müşteri sözleşme süresinin bitim tarihinden 

önce, filodan ayıracağı taşıtlar programlanmış olan Kart tipi AYT Ünitesinin iptalini talep ettiği 

takdirde, söz konusu üniteler için her hangi bir bedel talep edilmeksizin iptal edilecektir. 
 

4.1.9- AYTEMİZ, Müşteri’ye AYT’ nin çalışması ile ilgili eğitim verip, gerekli dokümanları 

sağlayıp, taşıt sürücülerine ikmal yapabilecekleri AYTEMİZ AYT Sistemi’ne dahil istasyonları 

gösterir haritaları veya listeleri temin edecektir. 
 

4.1.10- AYTEMİZ. ’in tüzel kişiliğinin değişmesi veya AYTEMİZ ’in herhangi bir kişi ile ortaklık 

tesis etmesi veya AYTEMİZ’in işbu sözleşmeyi bütün hak ve yükümlülükleriyle üçüncü kişilere 

devretmesi durumunda, Müşteri işbu sözleşme değişen tüzel kişilik ile kurulan ortaklık veya işbu 

sözleşmeyi devralan üçüncü kişi ile devam eder. 
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4.1.11- AYTEMİZ, Müşteri’nin e-fatura kullanmak zorunda olan mükelleflerden olmaması 

durumunda düzenleyeceği faturaları elektronik ortamda ve elektronik iletişim vasıtaları ile 

gönderebilir. Müşteri faturaların bu elektronik ortamda gönderilmesini peşinen kabul ettiğini, 

AYTEMİZ’den kâğıt ortamında fatura düzenlenmesi ve gönderilmesini talep etmeyeceğini gayr-

i kabili rücu şekilde kabul ve taahhüt eder. 
 

4.2-  MÜŞTERİ’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ; 
 
 

4.2.1-MÜŞTERİ, AYTEMİZ  AYT sistemi aracılığıyla aldığı bütün yakıtların bedelini, bu sözleşme 

ile kararlaştırılan zamanlarda ve şekilde ödeyecektir. 
 

4.2.2-Müşteri, AYT Sistemi’ne dahil olacak araçlarının, sisteme dahil olabilmesi ve 

programlanabilmesi için gerekli bilgileri AYTEMİZ ’e verecektir. Bu bilgiler Müşteri AYT Sistemi 

Kayıt/ İptal/Değişiklik Formu doldurularak AYTEMİZ ’e iletilecektir. 
 

4.2.3-Sisteme dahil edilme işleminin yapılabilmesi için, araç bilgilerinin AYTEMİZ ’e zamanında 

ve eksiksiz verilmesi gerekir. 
 

4.2.4- AYTEMİZ AYT ünitelerinin montajı, mümkün olduğu takdirde MÜŞTERİ tesisinde veya 

yetkili servisin tesisinde yapılabilir. Montajın MÜŞTERİ’ nin yerinde yapılabilmesi için; en az 5 

taşıtı aynı zamanda hazır bulundurması ve diğer fiziki koşulların sağlanmış olması gerekir. 
 

4.2.5- MÜŞTERİ, sisteme kaydettiği araçların 2 (İki) ay boyunca AYT sisteminden akaryakıt alımı 

yapmaması halinde, beher kilometre okuyan AYT üniteleri için 45-USD (Kırk Beş Amerikan Doları) 

+ KDV; kilometre okumayan AYT ünitesi için 35-USD (Otuz Beş Amerikan Doları) + KDV’yi 

Aytemiz’e ödeyecektir.  

 

4.2.6- Montaj ve servislerde taşıtlarının başında, formları imzalamak, taşıtı kontrol ederek teslim 

almak üzere bir yetkili bulundurmayı MÜŞTERİ kabul eder. Montaj bitiminden sonra taşıt en yakın 

AYTEMİZ AYT istasyonunda test edilir ve çıkan dolum bilgi fişini montaj yetkilisine verir.  Bu 

maddedeki koşulları yerine getirmeyen taşıtlarda çıkacak problemlerden AYTEMİZ sorumlu 

olmayıp, doğacak servis ücreti ödemelerini MÜŞTERİ yapacaktır.  
 

4.2.7- MÜŞTERİ, AYTEMİZ AYT sisteminden sorumlu olacak bir veya birden çok yetkili tayin 

eder ve bunu AYTEMİZ ’e bildirir. Yetkili kılınan şahıs/şahıslar sisteme dahil olan araçlardan 

herhangi birinin satılması, çalınması, kaybolması gibi durumlarda bu durumu derhal AYTEMİZ ’e 

mesai günleri dahilinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında (Ek.1) kayıt iptal formunu doldurarak 

faks veya mail yoluyla gönderir ve alındığını teyit eder. AYT veya Araç Tanıtma ünitesinin çalınması 

veya kaybolması durumunda da aynı bildirimin yapılması zorunludur. MÜŞTERİ, Satılan araçlardan 

sökülmeyen ve çalınma, kaybolma vs. durumlarda AYTEMİZ ’e gerekli bildirim yapılmaksızın iade 

edilmeyen ünite bedelleri için 4.maddeye göre AYTEMİZ’in düzenleyeceği faturaları ödemeyi kabul 

ve taahhüt etmiştir. Her iki durumda da bildirimin yapılmasına kadar gerçekleşen yakıt alımlarından 

MÜŞTERİ sorumludur. 
 

4.2.8- MÜŞTERİ’nin AYTEMİZ AYT ile donatılmış aracını istasyona getirerek yakıt alan kişinin, 

istasyonda düzenlenecek fiş ve belgeleri imzalamaya yetkili olduğu kabul edilmiştir. 
 

4.2.9- Müşteriye AYT’ten yapılan her akaryakıt teslimatında Dolum Bilgi Fişi verilir. MÜŞTERİ 

akaryakıtın ikmali sırasında yasal olarak almak zorunda olduğu bu Dolum Bilgi Fişlerini herhangi 

bir anlaşmazlık durumu için 1 Yıl süreyle saklayacaktır. Müşteri elindeki fişi ibraz etmeksizin itiraz 

etmiş ise bu itiraz dikkate alınmayacaktır. 
 

4.2.10-MÜŞTERİ her fatura dönemi sonunda detaylı akaryakıt tüketim raporlarının AYTEMİZ 

tarafından elektronik posta ile yada faksla gönderileceğini; bu nedenle gönderilen orijinal faturaların 
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teslimini beklemeden, yukarıda yazılı olduğu üzere sorumlu olduğu yakıt alım bedellerini süresinde 

AYTEMİZ ’e ödemeyi taahhüt eder. 

4.2.11-MÜŞTERİ’ ye teslim edilmiş olan AYT Ünitelerinin mülkiyeti AYTEMİZ ’e aittir. Bu 

ünitelerin takıldığı araçların rehin verilmesi veya haciz uygulanması halinde, Müşteri araç üzerindeki 

bu ünitenin AYTEMİZ ’e ait olduğunu ve kendisine ait olmadığını 3. kişilere ve resmi memurlara 

söylemek ve durumu derhal AYTEMİZ ’e bildirmekle mükelleftir. 
 

4.2.12-MÜŞTERİ, AYTEMİZ AYT’ ye katıldığı sırada araçlarına yapıştırılan AYTEMİZ/AYT 

çıkartmasını korumakla mükelleftir. 
 

4.2.13- MÜŞTERİ, taşıtlarına takılan cihazların sigortalanmasını üstlenir. Herhangi bir kaza, sel 

baskını, hırsızlık vb. durumlarda zarar gören AYT Ünitelerinin bedeli MÜŞTERİ’ den tahsil edilir.  
 

4.2.14- AYT takılan taşıttaki sistemin çalışması AYTEMİZ tarafından 1 yıl (bir yıl) garanti altına 

alınmıştır. Kullanıcı hatasından doğmadığı sürece garanti süresi içerisinde arıza oluşması durumunda 

servis AYTEMİZ tarafından ücretsiz verilir.  
 

4.2.15- Kullanıcı hatasından doğan problemler için servis bedeli taşıt başına 15-USD (On beş 

Amerikan Doları)’ dır. 
 

 

4.2.16- MÜŞTERİ, geçmiş 15 günlük alımlarıyla ilgili faturanın kendisine ulaşmasından sonra bu 

faturadaki alımlarının tutarı veya miktarı ile ilgili herhangi bir itirazı var ise bunu fatura tarihinden 

sonra 7 gün içinde yazılı olarak AYTEMİZ ’e bildirecektir. MÜŞTERİ, bu 7 gün içinde herhangi bir 

yazılı itirazda bulunmazsa faturayı kabul etmiş sayılır. 
 

4.2.17- AYTEMİZ’in istasyonlarında kurduğu otomasyon sistemi ile ürün satın/teslim alan aracın 

plakası, teslim edilen ürünün cinsi ve miktarı, teslim zamanı elektronik ortamda tespit edilmekte ve 

yürürlükteki kurallar uyarınca E.P.D.K. ‘ na da bu veriler aktarılmaktadır. Bu nedenle resmi ve kesin 

delil niteliğinde olan bu kayıtların, MÜŞTERİ bakımından da bağlayıcı ve kesin delil olacağı kabul 

edilmiştir.  
 

5. ÖDEME, FİYAT VE FATURALAMA; 
 

 

5.1-Müşteri’ye AYT Sistemi’ne dahil AYTEMİZ akaryakıt istasyonlarından alım yaptığı akaryakıt 

için akaryakıt teslimatı sırasında fatura verilmeyecektir. AYTEMİZ bu teslimatlar için Müşteri’ye 

15 (on beş) günlük periyotlar halinde fatura kesecektir. 
 

5.2-MÜŞTERİ, AYTEMİZ AYT akaryakıt istasyonlarından bu sistem dahilinde akaryakıt 

alışverişi yapabilmesi için AYTEMİZ ’in belirlediği bir BANKA ile, akaryakıt bedellerinin ve 

ünite bedellerinin ve faiz ile vade farkları ve AYTEMİZ’in doğacak diğer alacaklarının ödenmesi 

için, kredili ticari bir hesap sözleşmesi (“Doğrudan Borçlandırma Sözleşmesi”) yapmayı ve bu 

anlaşmanın tüm mali yükümlülüklerini karşılamayı veya AYTEMİZ’ in talep ettiği metinli ve 

meblağlı bir banka teminat mektubunu (“BTM”) en geç ilk ürün alımından önce AYTEMİZ’ e 

teslim etmeyi kabul eder. Müşteri kredili ticari hesabını (“DBS”) iptal etmek istemesi halinde,  

iptalden en az 30 gün önce AYTEMİZ ’e bildirmekle yükümlüdür. 
 

5.3- MÜŞTERİ’nin adına kredili ticari hesabın (“DBS”) tanımlandığı BANKA tarafından, söz 

konusu ticari hesabın iptali ile ilgili bir bilgi gelmesi halinde veya MÜŞTERİ’nin verdiği banka 

teminat mektubunun (“BTM”) süresinin dolmasına rağmen MÜŞTERİ tarafından yenilenmemesi 

halinde AYTEMİZ, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın akaryakıt/ürün ikmalini derhal 

durdurma hakkına sahiptir. BTM’nin süreli olması, ticari ilişki devam ettiği halde süresinin 

dolmasından en az yedi gün evvel yenilenmemesi halinde AYTEMİZ; herhangi bir ihtara gerek 

kalmadan BTM ‘yi nakde çevirerek alacaklarına mahsup edebilir veya nakdi teminat olarak 

muhafaza edebilir.   
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5.4- Her ayın 1’i ile 15’i arası birinci hesap dönemi; her ayın 16’sı ile ayın son günü arası ikinci 

hesap dönemi olarak kabul edilir. Birinci ve ikinci dönem fatura ödemeleri, 

…………………………………………………………………………….ile tahsilat yapılacaktır. 
 

5.5- MÜŞTERİ’nin DBS veya banka teminat mektubu seçeneklerinin dışında kredi kartını 

kullanarak ödeme seçeneğini kullanması halinde; “odeme.aytemiz.com.tr” adresinden dilediği 

tutarda depozito ödemesi (ön ödeme) yaparak satın alacağı ürün bedeli limitini belirler ve 

MÜŞTERİ’nin kredi kartının bağlı olduğu banka ile iletişim sağlanarak 3d güvenlik sistemi ile 

ödeme (tahsilat) gerçekleşir. MÜŞTERİ araçlarına satılacak (ikmal edilecek) ürün miktarı, ön 

ödeme (depozito) tutarından fazla olamaz. MÜŞTERİ aracına yapılacak ürün ikmalinin bedeli, 

ikmalin yapılması ile birlikte kredi kartından tahsil edilir. Kredi kartından bu tahsilatın 

yapılamaması halinde, ön ödeme (depozito) tutarı, tahsil edilemeyen tutar kadar azalır.  Bu 

durumda ikmal (teslim) edilecek akaryakıt miktarı, Ön Ödemenin kalan tutarı ile sınırlı olacaktır. 

Elektronik iletişimde bir aksaklık nedeniyle limitin üzerinde bir ikmal (teslimat) yapılması 

halinde, aradaki fark MÜŞTERİ’nin kredi kartından tahsil edilecektir.  Bu yöntemle teslim 

(ikmal) edilecek ürünler için her ayın 16’ıncı ve son günlerinde fatura düzenlenecektir. Bu madde 

uyarınca kredi kartı ile yapılacak ödemelerde kullanacağı kredi kartının ve banka hesabının 

kendisine aidiyetiyle ilgili hukuki ve cezai durumlardan münhasıran MÜŞTERİ sorumlu 

olacaktır. 
 

5.6- AYTEMİZ tarafından işbu sözleşme uyarınca düzenlenen bütün fatura bedelleri, sözleşme 

ile belirlenen zamanda ödenecektir. MÜŞTERİ; ödemesini, fatura aslı eline ulaşmasa bile, 

gününde yapmakla mükelleftir. Faturanın belirlenen ödeme gününden önce eline ulaşmadığı 

durumlarda MÜŞTERİ; fatura tutarını AYTEMİZ ’den öğrenmek ve gününde ödemesini 

yapmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ’ nin ödemelerini zamanında yapmaması, geciktirmesi veya 

ertelemesi durumunda, AYTEMİZ gecikilen gün veya günlere istinaden fatura tutarına aylık % 3 

vade farkı uygulayarak MÜŞTERİ’ ye fatura edecektir.  
 

5.7- MÜŞTERİ, AYTEMİZ’in her türlü alacağının rüçhanlı alacak olduğunu ve üçüncü şahıslara 

olan borçlarından önce tahsil edileceğini ve borçlarını AYTEMİZ’e zamanında ödenmemesi 

durumunda, geciken kısım ve fiili tahsilat tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak, bunlara 

madde 5.6’da belirtilen kriterler kapsamında vade farkı fatura ettirebileceğini beyan, kabul ve 

taahhüt etmiştir. Ödememe, eksik ödeme veya geç ödeme halinde de AYTEMİZ işbu sözleşmeyi 

feshetme hakkına sahiptir. 
 

6. MASRAFLAR; 

İş bu sözleşmenin tanzim ve icrasından kaynaklanacak vergi, resim, harç ve ücretler AYTEMİZ 

tarafından ödenecek olup müşteriye yarısı fatura edilecektir. 
 

7. DEVİR; 

Müşteri, işbu sözleşmeden doğan hak veya alacaklarını, borçlarını AYTEMİZ’in yazılı izni 

olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. MÜŞTERİ tarafından AYTEMİZ’den onay 

alınmadan gerçekleştirilen temlik işlemlerine ilişkin, temlik alan tarafından yapılacak temlik 

bildirimleri hüküm ifade etmeyecektir.  MÜŞTERİ, AYTEMİZ’in sözleşmeden kaynaklanan hak, 

alacak, yükümlülük, taahhüt ve edimlerini, kısmen veya tamamen devredemeyeceğini beyan ve 

taahhüt eder. 
 

8. MUACCELİYET; 

MÜŞTERİNİN, herhangi bir borcunu gününde ödememesi halinde bütün borçları muaccel olur. 

Bu halde AYTEMİZ, MÜŞTERİ’ nin AYTEMİZ AYT alımlarını durdurabileceği veya herhangi 

bir önel vermeden sözleşmeyi feshederek sistemin iade ve teslimini isteyebileceği gibi MÜŞTERİ 

tarafından banka teminat mektubu verilmesi halinde, tek bir amaca münhasır olmayan, herhangi 
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bir borcun teminatı olan teminat mektubunu da herhangi bir ihtar ve bildirim yapmaksızın paraya 

çevirebilecek ve yasal her türlü yollara başvurabilecektir. 
 

 

 

9. GİZLİLİK; 

Taraflar,  işbu sözleşme veya yapacakları her türlü ticari işlemler veya aralarındaki ticari ilişki 

nedeniyle yapılan görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri ve sisteme dahil olan (3). Şahıslar hakkında 

öğrendikleri tüm bilgileri gizli tutmayı, bu bilgileri Resmi Makamlar tarafından istenenler hariç 

olmak üzere,  doğrudan veya dolaylı olarak (3). Kişilere veya kamuoyuna açıklamamayı ve ifşa 

etmemeyi serbest iradeleriyle gayrikabili rücu bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.   
 

10. KİŞİSEL VERİ; 

Sözleşme ve Taahütnameleri imzalayan kişilerin ve MÜŞTERİ ortaklarının Kişisel Verilerinin; web 

asyfasında açıkladığı yasal koşullar çerçevesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun 

şekilde faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak AYTEMİZ tarafından 

işlenebileceği, üçüncü kişilere aktarılabileceği, saklanacağı, profilleme için kullanılabileceği ve 

sınıflandırılabileceği MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiştir. 
 

11.  FERAGAT; 

Bu sözleşme ile belirlenen herhangi bir hakkın kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği 

anlamına gelmez. Feragat ancak, feragat edenin yazılı beyanı ile mümkün olacaktır. 
 

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ; 

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıl müddetle yürürlükte kalır. Taraflar sözleşmenin 

sona erme tarihinden 1 ay öncesinden birbirlerine herhangi bir feshi ihbarda bulunmamaları halinde 

işbu sözleşme aynı şartlarla ve 2 (iki) yıl süre ile yenilenmiş sayılacaktır. 
 

13. FESİH; 
 

13.1- AYTEMİZ, uygun gördüğü haller ile aşağıdaki akde aykırılık teşkil eden hallerden bir veya bir 

kaçının var olması halinde, kanunda ve Sözleşme’den doğan diğer haklarına halel gelmeksizin, işbu 

Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. Akde aykırılık teşkil eden hallerde AYTEMİZ, 

Müşteri’ye akde aykırılığın ortadan kaldırılması için makul bir süre tanıma hakkını kullanabilir. Bu 

halde, makul süre içerisinde akde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, Müşteri’nin işbu 

Sözleşme ile üstlendiği edimlere aykırı davranması,  AYTEMİZ AYT’de kayıtlı bulunan araçların  

2 (İKİ) ay süresince yakıt almaması,  Sözleşme’nin imza tarihindeki AYTEMİZ AYT’ye dahil olan 

araç sayısında % 50 nispetinde azalma olması, Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren ilk 6 aylık yakıt 

alımlarını baz alarak hesaplanan, aylık yakıt alımı ortalamasında %50 nispetinde azalma olması,  

Müşteri’nin bankada kredili hesap açmaması veya Sözleşme süresi içinde kapatılması, açılan 

kredinin limitlerinin yetersiz olması, Kredili hesap yerine geçecek şekilde verilen teminat 

mektubunun süresinin dolması ve/veya yenilenmemesi durumlarında; AYTEMİZ, Sözleşmeyi 

feshedebilir veya Sözleşmeyi feshetmeyerek ticari koşullarda değişiklik yapabilir.-  
 

13.2-Müşteri’nin sözleşmede yazılı yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin 

AYTEMİZ tarafından süresinden önce feshi durumunda veya sözleşmenin Müşteri tarafından 

süresinden önce feshi durumunda Müşteri araçlarına monte edilen AYT Ünitelerini sözleşmenin 

feshi ve iade/teslim talebinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde hasarsız ve çalışır halde 

AYTEMİZ’e teslim edecektir. Müşteri bu demontaj için beher ünite başına 45-USD (Kırk beş 

Amerikan Doları) + KDV’yi AYTEMİZ ’e ödemek zorundadır. Söz konusu ünitelerin veya 

kartların sözleşmenin feshi veya süresinin son bulması halinde AYTEMİZ’e teslim edilmemesi 

veya hasarlı olarak teslim edilmesi durumunda, Müşteri her bir AYT Ünitesinin maliyeti olan 

200-USD (İkiyüzAmerikanDoları)+KDV’yi herhangi bir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, 
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sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde AYTEMİZ’e ödemeyi kabul ve 

taahhüt etmiştir.  
 

 

 

 

13.3- Sözleşme süresinin dolmasını takiben MÜŞTERİ, AYTEMİZ ’in ariyeten vermiş olduğu 

ekipmanları 15 gün içerisinde AYTEMİZ ’e iade edecektir. İade/teslimin yapılmaması veya 

hasarlı teslim halinde her bir ünite için 200.-USD AYTEMİZ’e ödenecektir. Bu ekipmanların 

sökülme işlemleri AYTEMİZ ’e aittir. Sökülme işlemi için taşıtların montaj programındaki gibi 

bir arada bulundurulmasını sağlamak MÜŞTERİ ’ye aittir. Aksi halde MÜŞTERİ taşıtları yetkili 

servislere göndererek sökme işlemini tamamlattırır. 
 

13.4- Sözleşmenin her ne sebeple olsun feshi durumunda, MÜŞTERİ her ne nam altında olursa olsun 

bir tazminat veya benzeri nitelikte bir meblağ talep edemez. 

 

14. İHTAR VE İHBARLAR; 
 

Taraflarca yapılacak ihtar ve ihbarlar yazılı olarak teyitli faks mesajı, iadeli taahhütlü posta veya 

noterden gönderilme şekli ile tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacaktır. 
 

15.  UYUŞMAZLIK; 
 

Uyuşmazlık halinde; AYTEMİZ ’in elektronik sistem kayıtlarına dayanan ticari defter ve 

kayıtlarının münhasır delil olacağı, çıkabilecek ihtilafların İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinde halledileceği kabul edilmiştir.  
 

16. TEBLİGAT ADRESİ 
 

Taraflar, işbu sözleşmede yer alan adreslerin tebligata elverişli adres olduğunu, adres 

değişikliklerinin diğer tarafa bir hafta içerisinde noter aracılığı ile bildirileceğini, aksi halde, bu 

adreslere yapılacak olan her türlü bildirimin/tebligatın geçerli olacağını karşılıklı olarak kabul ve 

taahhüt etmişlerdir. 
 

İşbu sözleşme 16 maddeden ibaret olup, 01.09.2021 tarihinde tarafların yetkili temsilcileri 

tarafından 1(bir) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiş olup imza tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmiştir.     
   

   

 

            

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.                  MÜŞTERİ                                                      
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FAKS

          YENİ ARAÇ ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ  ÇALINTI/KAYIP ARAÇ

          ARAÇ İPTALİ DEPARTMAN DEĞİŞİKLİĞİ  .........................

YAKIT CİNSİ

Araç Tipi MARKA MODEL
95     

OKTAN

OPTİMUM / 

MOTORİN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ARAÇ TANIMA ÜNİTESİ

AYTEMİZ ARAÇ & YAKIT TANIMA SİSTEMİ                                                  

KAYIT / İPTAL / DEĞİŞİKLİK FORMU

ALICI

  AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. 

   Kozyatağı Mah. Kaya Sultan Sokak No:80/2 34742 Kadıköy / İSTANBUL                                                                                                                                  

Tel: (216) 418 20 20   Fax: (216) 414 43 80  

  E-mail: aytdestek@aytemiz.com.tr

FİLO / ŞİRKET BİLGİLERİ                 

ŞİRKET ÜNVANI

YETKİLİ ADI SOYADI TARİH

TELEFON GSM 

E-MAIL

DEPARTMAN

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA

FATURA ADRESİ

POSTA ADRESİ

İSTENEN TALEP

DEPO HACMİ

ARAÇ TANIMA ÜNİTELERİ

FİRMA              

KAŞE / İMZA
                                                                      

FP : Depo Halkası Sabit                                                    Kart: 

Şirket Yöneticilerine ve lüks araçlar için önerilir


