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1- TARAFLAR 

 

İşbu Anlaşma, bir tarafta “Sanayi Mahallesi Fırat Sok. No:112 İzmit/KOCAELİ” 

adresinde kurulu KAR-LAS AKARYAKIT NAK. İNŞ. TUR. OTOMOTİV VE 

GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   (bundan sonra kısaca “KARLAS” olarak anılacaktır.) ile 

diğer tarafta  ………………………………………………………… dresinde mukim                                                                                                                                                                                                   

……………………………………………………… bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” 

olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda yazılı hüküm ve şartlar çervesinde akdedilmiştir.  

  

2- ANLAŞMANIN KONUSU 

İşbu sözleşme’nin konusu KARLAS  tarafından Petrol Ofisi & SHELL Taşıt Tanıma  

Otomasyona’a  dahil edilen MÜŞTERİ araçlarına KARLAS tarafından akaryakıt ikmal 

ve data hizmeti verilmesi ve buna mukabil MÜŞTERİ’ nin de, Taşıt Tanıma  

Otomasyona marifetiyle  KARLAS İşletici ve /veya Petrol Ofisi & SHELL  

Bayilerinden satın almış olduğu akaryakıt ve Taşıt Tanıma  Otomasyona kullanım 

bedellerini KAR-LAS’a ödemesi ile ilgili şartların ve bu kapsamda Tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.  

 

 3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Taraflar aşağıda yazılı şartlara ve yükümlülüklere uygun hareket edeceklerini kabul ve 

taahhüt ederler. 

a-) MÜŞTERİ, işbu Anlaşma kapsamında belirlenen limit çerçevesince, yapmış olduğu 

ve / veya yapacağı akaryakıt alımlarından kaynaklanan borcunun belirlenen şart ve 

vadelerde peşin ve / veya vade tarihlerinde kredi kartından tahsili için; ekte sunulan  

“Kredi Kart Formu / Otomatik Ödeme Talimatı’’nı ve sisteme dahil etmek istediği taşıta 

ilişkin bilgileri ve  KARLAS’ın talep ettiği diğer belgeleri, eksiksiz, tam ve doğru 

şekilde doldurarak imzalayacak ve KARLAS’a ibraz edecektir. MÜŞTERİ doldurduğu 

formdaki herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin neden olacağı zararlardan  sorumlu 

olduğunu kabul ve taahhüt eder.   

 

b-)MÜŞTERİ, işbu protokole ve münakit anlaşmalara uygun olarak almış veya alacağı 

ürünlerden kaynaklanacak ve KARLAS nezdinde doğan ve / veya doğacak borçlarının, 

ön ödemeli peşin ve / veya belirlenen fatura tarihlerinde, KARLAS’a bildirdiği kredi 

kartından veya kredi kartlarından tahsiline muvafakat etmiştir.  

  

c-) MÜŞTERİ, söz konusu talimatın iptalini gerektiren ve/veya kredi kartının geçerlilik 

süresinin sona ermesi, kartın bloke edilmesi gibi kredi kartının kullanımını engelleyen 

herhangi bir durumu öğrendiği  tarihte durumu derhal KARLAS’a yazılı olarak 

bildirecektir. Aksi taktirde KARLAS’ın bu sebeple uğrayabileceği her türlü zararını  

tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

Böyle bir ahvalde KARLAS, MÜŞTERİ’ nin  Taşıtmatik Sistemi dahilinde akaryakıt 

alımlarını durdurma hakkını haizdir. 

 

d-) KARLAS, MÜŞTERİ’nin verdiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı Taşıtmatik 

ünitesini veya  kartını kargo ücreti KARLAS’A ait olmak üzere gönderir. 

 

e-)MÜŞTERİ, sisteme dahil ettiği taşıtlarından herhangi birinin satılması, çalınması, 

kaybolması veya kazaya uğraması gibi hallerin vuku bulması halinde buna ilişkin 

bildirimi derhal KARLAS’a yapacaktır. MÜŞTERİ Taşıtmatik ünitesinin veya kartının  

çalınması, kaybolması, zarara uğraması veya başka herhangi bir nedenle zayi olması 

halinde mezkur taşıttan yapılan akaryakıt alımlarından sadece bildirim tarihine kadar  

sorumludur. Bildirim yapılmasından sonraki sorumluluk MÜŞTERİ’ ye ait değildir. 

 

f-)MÜŞTERİ, kendi kusuru nedeniyle yanlış bildirdiği bilgilerden dolayı, hasara 

uğrayan, kaybolan ve çalınan Taşıtmatik ünitesinin yerine KARLAS tarafından 

gönderilecek yeni ünite bedeli olarak  1 TL + KDV ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.  

 

KARLAS, sistem raporlama, şifre,  internet hizmeti ve TTS cihaz takipleri  için 

MÜŞTERİ den her fatura dönemi için  olarak  0 TL TAŞIT TANIMA HİZMET 

BEDELİ faturaya yansıtacaktır. 

  

g-) KARLAS tarafından MÜŞTERİ’ye gönderilen “Taşıtmatik Kartları” ın da  limit 

bulunmamaktadır. Limit müşterinin Kredi Kartını Otomatik Tahsilat sistemine 

tanımladıktan sonra   minimum 250 TL ve üzerinde MÜŞTERİ nin belirleyeceği 

tutarlarda güncellenecektir.  

 

h-)KARLAS, Taşıtmatik ünitesinin kullanımı sonucunda MÜŞTERİ ile ilgili edindikleri 

bilgileri kanunla yetkili kılınan resmi kurumlar hariç olmak üzere, MÜŞTERİ’nin yazılı 

rızası alınmadan başkalarına açıklanamaz, başka şahıs ve kuruluşlarla paylaşamaz, 

başka amaçlarla kullanamaz. 

 

ı-) KARLAS, Kredi Kart Formu/ Otomatik Tahsilat Talimatı’’ çerçevesince 

MÜŞTERİ’ye ait (Kart sahibine ilişkin) bilgilerin (şifre, kod vs...) güvenliğini ve 

gizliliğini sağlamakla yükümlü olup, KARLAS çalışanlarının gerek münferiden 

gerekse 3. kişilerle müştereken yaptıkları sahte tahsilat, mükerer tahsilat vs. kasıtlı 

ya da ihmali davranışlarından oluşan tüm zararlardan KARLAS’ın sorumlu 

olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
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i-)  KARLAS, MÜŞTERİ’nin Taşıtmatik sistemi dahilindeki akaryakıt alımlarına, 

pompa satış fiyatı üzerinden tüm  Petrol Ofisi & SHELL  bayilerinden  % 5 iskonto 

uygulayacaktır.              

 

j-) İşbu Anlaşma kapsamında Müşteri’ye tanınan özel ticari şartlar, günün ticari 

şartlarına göre şekillendiğinden dolayı, KARLAS tek taraflı olarak, özel ticari şartları 

dilediği şekil ve şartlarda değiştirme (lehte ve aleyhte), sona erdirme hakkına sahip 

olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ yapılan değişiklikten dolayı 

KARLAS’dan herhangi bir tazminat talep etmeyecektir. 

 

 4- FATURALANDIRMA ve  ÖDEMELER   

Aylık  fatura aralıkları aşağıdaki gibi olacaktır;  

 

- Ayın 01-15. günleri arasında, saat 24:00’e kadar yapılan alımlar için ayın 15’inde 

- Ayın 16-son. günleri arasında, saat 24:00’e kadar yapılan alımlar için ayın 30’unda 

  

Fatura düzenlenecektir. 

 

MÜŞTERİ, Taşıt Tanıma Sistemi ile aldığı ürünlerin bedellerini Otomatik Ödeme 

Talimatı ile peşin ön ödemeli olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.  

 

5-PROTOKOLÜN SÜRESİ 

İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl 

süreli olup, bu sürenin sona ermesinden sonra taraflar arasında yazılı olarak mutabakat 

sağlanması halinde aynı şartlarla 1 er yıl uzar. Sözleşme süresi dolmadan sistemden 

çıkılırsa araç başı   $ 0 TL tazminat ödenir.KAR-LAS, diğer tarafın sözleşme 

hükümlerine uymaması halinde işbu sözleşmeyi önel vermeksizin yapacağı yazılı 

bildirimle feshedebilir. Müşteri, böyle bir ahvalde; işbu Anlaşmadan doğan tüm 

borçlarının fesih tarihi itibariyle muacceliyet kesbedeceğini, ve işbu borçlarını fesih 

taihinden itibaren 7 gün içerisinde KARLAS’a derhal, nakden ve def’aten ödemeyi 

kabul ve taahhüt etmiştir.  

6- DEVİR HAKKI  

KARLAS işbu Anlaşmayı bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iştiraki 

olan kuruluş, firma ve şirketler ile ortak girişim (joint venture) veya sair şekilde ortaklık 

tesis edeceği firma veya ortaklıklar ile KARLAS’da hissesi bulunan ortaklara 

devretmek hakkını haizdir. Müşteri, işbu Anlaşmayı her ne şart olursa olsun, üçüncü 

şahıslara devredemez.  

 

7- ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN İHLALİ   

İşbu Anlaşmanın MÜŞTERİ tarafından süresinden önce feshedilmesi veya 

MÜŞTERİ’nin işbu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya her 

hangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, KARLAS işbu Anlaşmayı haklı nedenle fesih 

hakkını haizdir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ; Anlaşmadan doğan tüm borçlarının 

muacceliyet kesbedeceğini, İşbu borçlarını, fesih tarihinden itibaren engeç 7 gün 

içerisinde KARLAS’a nakden ve daf’aten ödemeyi, KARLAS’nın fesih sebebiyle 

uğrayabileceği bilumum zararı tazmin etmeyi, kabul ve taahhüt eder.   

  

7- ANLAŞMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ  

MÜŞTERİ, KARLAS’nın yazılı mutabakatı olmadan işbu anlaşmanın herhangi bir 

hükmünde, şartında veya ekinde değişiklik veya ilave yapmayacağını kabul etmiştir. 

KARLAS’nın, işbu anlaşma ile ilgili hükümleri veya haklarını bir veya birkaç kere 

kullanmaması, bunlardan feragat edildiği anlamına gelmez ve diğer tarafa kazanılmış 

hak iddiasında bulunmak hakkını vermez. 

 

8- –İHTİLAFLARIN HALLİ  

İşbu Anlaşmanın yorumu ve uygulamasından doğan ihtilafların çözümünde KOCAELİ  

Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.  

 

9- DELİLLER  

MÜŞTERİ, işbu Anlaşma ile ilgili çıkabilecek herhangi bir ihtilafta KARLAS’ın defter 

ve bilgisayar kayıtları ile KARLAS ve ÖDEMELER ve Petrol Ofisi & SHELL   

A.Ş’nin  Taşıtmatik Kayıt ve Montaj formlarının ve Akaryakıt Dolum Fişlerinin 

münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder.    

 

10- TEBLİGAT  

Tarafların tebligat adresleri Anlaşmanın giriş kısmında yazılı ticari ikametgahları olup, 

her hangi bir değişiklik halinde 15 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilene kadar, 

mezkur adreslere yapılacak her türlü tebligat muhatabın kendisine yapılmış gibi işlem 

görecektir.  

 

11- DAMGA VERGİSİ  

İşbu Anlaşmadan doğan damga vergisi, KARLAS tarafından ödenecektir.  

 

İşbu 1 (bir) sayfadan ve 11 (onbir) maddeden ibaret “Anlaşma, taraflarca müştereken 

okunmak suretiyle        /      / 20       tarihinde akd ve imza edilmiştir.  

 

 

      

 

       


