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BP TAŞITMATİK KREDİ KARTI  SİSTEMİ 

ANLAŞMASI _ TEKB ÜYELERİ 

Bir tarafta ticari ikametgahı “Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 

Asia OfisPark İçerenköy, Ataşehir/İstanbul” olan BP Petrolleri 

A.Ş. ile (Bundan sonra BP olarak anılacaktır.) ile diğer 

tarafta ticari ikametgahı .................................................. olup 

….....…............... Ticaret Odasına ........….............

 sicil numarası ve ...........….............  

Vergi Dairesi’nde ............. sicil no ile kayıtlı 

............................................... (kısaca   MÜŞTERİ olarak 

anılacaktır) aşağıda yazılı hususlar üzerinde anlaşmaya 

varmışlardır. İşbu BP Taşıt Tanıma Sistemi Anlaşması’nda 

(kısaca Anlaşma) Müşteri ve BP birlikte Taraflar ve BP marka 

logosu altında münhasıran BP’ye ait ürünlerin satışının yapıldığı 

ve BP Araç Tanıma Sistemi (kısaca “Taşıtmatik” olarak 

anılacaktır) hizmeti sunulan akaryakıt satış ve servis istasyonları 

ise Bayi olarak anılacaktır.  

1. Anlaşmanın Konusu  

BP’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun “dağıtım 

şirketlerinin elektronik sistemlerle kullanıcılara bayileri 

aracılığı ile akaryakıt satışı yapmalarına” ilişkin kararı ve 

ilgili mevzuat hükümleri gereğince Müşteri’ye doğrudan veya 

Bayi’ler vasıtasıyla Taşıtmatik hizmeti verilmesi ile 

Müşteri’nin BP’den Taşıtmatik yoluyla satın aldığı motorin 

ve benzin (“akaryakıt”) ile hizmetlerin bedelini BP’ye 

ödemesi işbu Anlaşma’nın konusunu oluşturur. 

2. Anlaşmanın Süresi 

İşbu Anlaşma’nın süresi, imza tarihinden itibaren 3 (üç) 

yıldır. Taraflardan biri Anlaşma’nın sona erme tarihinden 30 

gün önce diğer tarafa yazılı fesih ihbaınrda bulunmadığı 

takdirde, Anlaşma aynı hüküm ve şartlarla birer yıl süre ile 

uzatılmış olacaktır. BP, 3 yılın bitiminden itibaren herhangi bir 

tarihte 15 gün evvel feshi ihbarda bulunmak suretiyle 

Anlaşma’yı her zaman feshedebilir.  

3. Taşıtmatik Sistemi 

a. İşbu Anlaşma’nın imzasını müteakip BP, aşağıdaki 

Taşıtmatik Sistemi Üniteleri’ni (“Üniteler”) Müşteri’nin 

verdiği bilgilere uygun olarak programlayarak Anlaşma 

süresince kullanılmak üzere Müşteri’ye ariyeten verecektir.  

- Anahtarlık 

- Kart 

 

b. Taşıtmatik Sistemi Üniteleri’nin mülkiyeti BP’ye ait olup, 

Müşteri, işbu Anlaşma’nın her hangi bir nedenle 

feshedilmesi ve/veya sona ermesi halinde Üniteleri 

www.bptasitmatikonline.com adresinden alıma kapatacak ve 

BP’nin onay vermesi halinde Ünite’yi imha edecek veya 

BP’nin yetkilendirdiği servis istasyonlarına iade 

edecektir.  

c. Takılmış olan Taşıtmatik Ünitesi garanti kapsamında olup, 

kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arıza olması halinde 

gerekli servis hizmeti BP tarafından karşılanacaktır. 

Kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza olması halinde; 

Müşteri her taşıtmatik ünitesi için 50.- TL+KDV 

(İkiYüzTürkLirasıı) tutarındaki servis ücretini ödemeyi 

kabul etmiştir. Müşteri tarafından mevcut cihazların 

kaybedilmesi nedeniyle veya diğer herhangi bir sebeple 

mevcut cihaz yerine yeni cihaz talep edilmesi halinde BP 

tarafından temin edilecek cihazların bedeli Müşteri 

tarafından ödenir. 

4. Tarafların Yükümlülükleri 

a. Müşteri, Taşıtmatik sisteminden sorumlu olacak ve 

Sisteme giriş yapmaya yetkili olacak bir yetkili tayin 

edecek ve gerekli bilgileri BP’ye yazılı olarak veya e-

posta yoluyla iletecektir. Sisteme giriş, yetkiliye BP 

tarafından tahsis edilecek kullanıcı adı ve şifre ile 

sağlanacaktır. Müşteri tarafından yetkilendirilen e-posta 

adresi ................................................................................ 

olup, sisteme erişim bilgisi BP tarafından bu adrese 

iletilecektir.  Kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği ve 

gizliliği ile bunların sağlanması için gerekli önlemlerin 

alınmasından Müşteri tek başına sorumlu olup, Müşteri 

yetkilileri haricinde 3. kişiler tarafından kullanılması veya 

ele geçirilmesi  halinde oluşacak her türlü zarardan 

Müşteri sorumludur. Yetkilinin, yetkili kullanıcı 

bilgilerinin veya yetkili e-posta adresinin değiştirilmek 

istenmesi halinde Müşteri, bu değişiklikleri aynı sistem 

üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür. Taşıtmatik 

Sistemi için yetkili tayin edilmez ise, Müşteri’nin tüm 

personelleri Taşıtmatik Sistemi hususunda yetkili kabul 

edilir ve Sisteme giriş için gerekli şifre Müşteri’ye yazılı 

olarak veya e-posta yoluyla bildirilir.  Müşteri tarafından 

Taşıtmatik sistemi için yetkili tayin edilmesi, hiçbir 

şekilde Müşteri’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

b. Müşteri, www.bptasitmatikonline.com adresinde yer alan 

kayıt sistemine (“Sistem”) kullanıcı adı ve şifre ile giriş 

yapmasını takiben, tahsilat için kullanılacak ve BP’nin kabul 

edeceği bankalarca çıkarılmış Kredi Kart(lar)ı bilgilerini, 

Taşıtmatik sistemine dahil olmasını talep ettiği mülkiyetinde 

veya kullanım hakkına sahip olduğu taşıtlara (“Taşıt”) 

ilişkin araç tipi, plaka bilgisi, yakıt tipi, talep edilen cihaz 

tipi ve Taşıtmatik kitlerinin gönderileceği adres başta olmak 

üzere online formda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz 

olarak doldurarak sisteme girecektir. Formun Müşteri 

tarafından Sistemde onaylanması ile Müşteri, tanımladığı 

plakalara atanan Üniteler aracılığıyla yapılan akaryakıt 

alımlarından sorumlu olduğunu ve akaryakıt alım 

bedellerinin tanımladığı Kredi Kart(lar)ından tahsilini kabul 

etmiş olacaktır. Sisteme dahil olan araçlarda yapılacak olan 

her türlü yakıt alım kısıtlaması, bölge kısıtlaması, gün 

kısıtlaması gibi sınırlandırmalar Müşteri’nin 

sorumluluğunda olup başvuru sırasında Müşteri tarafından 

gerçekleştirilecektir.  Müşteri, Formdaki herhangi bir yanlış 

ve/veya eksik bilginin neden olduğu/olacağı tüm zarar ve 

masraflardan sorumlu olacağını, bu nedenle BP’den 

herhangi bir nedenle talepte bulunmayacağını kabul ve 

taahhüt eder.  

c. Anlaşma’nın imzalanması ve Formlarının web sitesi 

aracılığıyla doldurularak Müşteri tarafından 

onaylanmasını müteakiben Müşteri, BP ile mutabık 

kalınan tarihte ve yerde, masrafları BP’ye ait olmak üzere 

BP tarafından bildirilen yetkili Montaj Firması (Servis) 

tarafından montajı yapılmak üzere Taşıtları ve BP 

tarafından kendisine gönderilen Taşıtmatik kitlerini hazır 

bulunduracaktır. Müşteri,  

- Montajlar ve servis hizmetleri için montaj yada 

servis yapılacak taşıt/ taşıtların ve Sistemde belirtmiş 

olduğu adrese teslimatı yapılmış olan kitlerin aynı gün 

içinde hazır halde bekletilmesi,  

- BP güvenlik ve emniyet standartlarına uygun, 

çalışabilecek genişlikte, montaj ve servis aracının kolay 

girebileceği, hava koşullarından etkilenmeyen ve yeterli 

aydınlatma sağlanan mekan olması 

- Taşıtlarının başında bir yetkili bulundurulması,  

koşulu ile montajlarının kendi tesisinde Servis tarafından 

yapılmasını talep edebilir. Müşteri, Taşıtların belirlenen 

montaj tarihinde tesiste hazır bulunmaması, montaj 
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yapılacak araç sayısının 5 araçtan az olması veya yukarıda 

yazılı şartların temin edilmemesi halinde, Taşıtları “Servis”e 

götüreceğini kabul eder.  

d. Servis, taşıtları Montaj Formunu doldurarak teslim alır ve 

Müşteri’nin yetkilisine formu imzalatır. Montaj 

tamamlandıktan sonra taşıt, Müşteri yetkilisi tarafından 

kontrol edilerek teslim alınır ve Montaj Formu tekrar 

imzalanır. İşbu maddede yazılı koşullara uymadığı takdirde; 

aracın teslim alınmasından sonra ortaya çıkacak sorunlar 

nedeniyle doğan tüm zarar ve masraflardan sorumlu 

olduğunu Müşteri kabul eder. 

Müşteri, Taşıtmatik’e dahil olan taşıtlardan herhangi birinin 

satılması, çalınması, kaybolması ve/veya kazaya uğraması 

gibi hallerin vuku bulması halinde, derhal BP’nin 

www.bptasitmatikonline.com internet sitesinden, kendisine 

ait kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak taşıtı akaryakıt 

alımına kapatacaktır. İptal işlemleri ile ilgili tüm 

yükümlülük Müşteri’ye ait olup, iptal işleminin süresinde 

ve/veya usulüne uygun olarak gerçekleştirilmemesi 

durumunda yapılan akaryakıt alım bedelleri de dahil olmak 

üzere doğmuş/doğacak tüm zararlar Müşteri’nin 

sorumluluğundadır. Müşteri, taşıtının veya taşıtta bulunan 

taşıt kimlik ünitesinin çalınması, kaybolması, zarara 

uğraması veya başka herhangi bir nedenle zayi olması 

halinde doğan/doğacak her türlü zarar ve ziyan ile mezkur 

ünitelerin kullanılması ile alınan tüm akaryakıt 

bedellerinden sorumlu olduğunu kabul etmiştir.  

e. Müşteri gerek kendisinin gerekse yetkisiz tamir-bakım 

servisleri gibi diğer tüm 3.şahısların Taşıtmatik Sistemine 

verdiği tüm zarar, ziyan ve masraflardan bizzat sorumlu 

olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

f. Müşteri, her fatura dönemi sonunda detaylı akaryakıt 

tüketim raporlarının BP tarafından elektronik posta ile 

gönderileceğini; bu nedenle gönderilen orjinal faturaların 

teslimini beklemeden, yukarıda yazılı olduğu üzere muttali 

olduğu Taşıtmatik alım bedellerini süresinde BP’ye ödemeyi 

taahhüt eder. 

g. Müşteri, sistemde herhangi bir nedenle arıza olması 

halinde, taşıtı BP tarafından gösterilen Servis haricinde 

başka bir servise götürmeyeceğini kabul eder. Müşteri, 

Taşıtmatik sistemine dahil araçlarının Anlaşma süresince 

herhangi bir nedenle başkaca bir dağıtım şirketinden 

akaryakıt ikmal edilmesi halinde, BP’nin arıza ve sair 

nedenlerle anılan araçla ilgili herhangi bir sorumluluğunun 

olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.  

h. Müşteri, işbu Anlaşma ile ilgili çıkabilecek herhangi bir 

ihtilafta BP defter ve bilgisayar kayıtları, 

www.bptasitmatikonline.com internet sitesi aracılığıyla 

Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin BP uhdesinde 

bulunan elektronik kayıtlar ile, akaryakıt tüketim raporları, 

BP ile yapılan e-posta yazışmaları, BP Taşıtmatik Montaj ve 

teslim formlarının ve Akaryakıt Dolum Fişlerinin münhasır 

delil teşkil edeceğini kabul eder. Müşteri usulüne uygun 

olarak tutmuş olmuş olduğu ticari defter ve kayıtları da delil 

olarak sunma hakkını haizdir. 

i. Müşteri işbu Anlaşma’dan doğan hak ve yükümlülüklerini 

BP’nin yazılı izni olmadan devir, temlik ve ciro edemez.  

j. BP 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 BP’de hissesi bulunan 

ortaklara veya 3.kişiler devretmek hakkını haizdir. 

k. BP; hizmet sağlayıcıları ve kolaylaştırma ödemeleri/rüşvet 

ödemeleri hususları da dahil olmak üzere; rüşvet ve 

yolsuzluk ile ilgili olarak sıfır hoşgörü politikasına sahiptir. 

Taraflar, yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele 

ve kara para aklamanın önlenmesi ile ilgili kanun ve 

yönetmeliklerine uyacak ve her halükarda, Anlaşma ile ilgili 

olarak herhangi uygunsuz bir avantaj elde etmek, herhangi 

uygunsuz bir avantajı etkilemek, herhangi uygunsuz bir 

avantaja teşvik etmek veya herhangi bir uygunsuz avantaj ile 

ödüllendirmek için - doğrudan veya dolaylı olarak - değerli 

herhangi bir şeyi herhangi birine teklif etmeyecek, 

vermeyecek veya vermeyi kabul etmeyecek veya herhangi 

birinden istemeyecek, teslim almayacak veya teslim almayı 

kabul etmeyecek olup çalışanları ve (alt-yüklenicileri, 

temsilciler ve diğer aracıları dahil olmak üzere) hizmet 

sağlayıcılarının da yukarıda sayılanları yapmamasını 

sağlayacaktır (“Yolsuzlukla Mücadele Yükümlülüğü”).   

Müşteri, sürekli olarak, (a) Yolsuzlukla Mücadele 

Yükümlülüğünün herhangi bir ihlalinin ayrıntılarını diğer 

tarafa derhal yazılı olarak ifşa edecek; (b) talep üzerine, 

Yolsuzlukla Mücadele Yükümlülüğüne uygunluğu temin 

etmek ve takip etmek için diğer taraf ile işbirliğinde 

bulunmak için azami çabayı gösterecektir; ve (c) diğer taraf 

ile ilgili olan muamelelerinde, Yolsuzlukla Mücadele 

Yükümlülüğüne uygun olarak hareket etmesi gerektiğinden 

emin olacaktır.   

BP, karşı Tarafın Yolsuzlukla Mücadele Yükümlülüğü veya 

işbu madde altında belirtilen herhangi bir gerekliliği ihlal 

ettiğine makul ve iyi niyetli olarak inanması durumunda; 

işbu Anlaşma’yı feshetme ve tüm sonraki hizmet ve 

ödemeleri durdurma hakkına haiz olacaktır.  

Taraflar işbu maddede geçen bazı ibarelerin aşağıda yer 

aldığı şekilde tanımlandığını beyan ve kabul ederler. 

Kamu Görevlisi; (i) herhangi bir hükümetin veya herhangi 

bir bölümü, devlet dairesi ve kurumunun ve/veya devlete ait 

veya devlet tarafından kontrol edilen herhangi bir şirket, 

devletin yüzde otuzdan fazla payı bulunan herhangi bir 

şirket veya teşebbüs ve/veya herhangi bir uluslararası kamu 

örgütünün herhangi bir bakanı, devlet memuru, yöneticisi, 

memuru veya çalışanı veya diğer görevlisi; (ii)  hakimler 

veya diğer mahkeme görevlileri, askeri personel ve gümrük, 

polis, milli güvenlik ve diğer emniyet personeli de dahil 

olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, herhangi bir 

hükümet departmanı, devlet dairesi, kurumu veya 

uluslararası kamu örgütü namı ve hesabına herhangi bir 

resmi, yasama, idari veya yargı yetkisi ile hareket eden 

herhangi bir kişiyi; ve (iii) yukarıda sayılanların yakın aile 

fertlerini içermektedir.  

Kolaylaştırma Ödemeleri; (i) Kamu Görevlisinin genellikle 

icra ettiği; ve (ii) BP’nin ilgili ülkenin kanunları altında haiz 

olduğu - rutin olan ve ihtiyari olmayan hükümet edimlerinin 

kolaylaştırılması için bir Kamu Görevlisine yapılan seyrek 

ödemeleri kapsamaktadır. 

 

5. Ödemeler 

Müşteri, Taşıtmatik kullanarak satın aldığı akaryakıt için 

Bayi’ye alım sırasında herhangi bir ödeme yapmayacak olup 

satın aldığı akaryakıt bedeli Müşteri’nin işbu Anlaşma’ya 

uygun olarak sisteme tanımladığı Kredi Kart(lar)ından tahsil 

edilecektir. Her bir alıma esas olmak üzere, yapılacak tahsilatı 

teminen Kredi Kart(lar)ından BP’nin uygun bulduğu tutarda 

bir ön provisyon ayrılacak, tahsilatın yapılmasını müteakip ön 

provizyon iptal edilecektir. Ön provizyon, akaryakıt alımı için 
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ön koşul olup, Müşteri hesabında yeterli bakyinenin 

bulunmaması, Banka’dan kaynaklanan aksaklaklıklar, sistem 

arızaları gibi nedenlerle ön provizyon alınamadığı hallerde 

Müşteri alım yapamayacaktır. Ön provizyon iptalinin 

gerçekleştirilmesi Müşteri’nin çalıştığı bankanın yetki 

alanında olduğu için BP’nin ön provizyonun iptali hususunda 

herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. BP’nin işbu 

Anlaşma’dan kaynaklanan alacaklarının tamamını veya bir 

kısmını herhangi bir neden ile Kredi Kart(lar)ından tahsil 

edememesi durumunda Müşteri’nin tüm borçları muaccel hale 

gelecek ve Müşteri temerrüde düşmüş addedilecektir. BP’nin 

yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.  

Müşteri tarafından yapılan alımlara ilişkin faturalar her ayın 10. , 

20. ve son gününde (ayda 3 defa olmak üzere) BP tarafından 

düzenlenerek Müşteri’ye iletilecektir.   

BP, Müşteri’ye fatura edilecek akaryakıt bedelinde alım yapılan 

ildeki KDV Dahil pompa tavan satış fiyatı üzerinden  %7 

(yüzdeyedi) tutarında iskonto yapacaktır. BP, beklenmeyen 

ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından 

yürürlüğe konan sektörel uygulama değişiklikleri, akaryakıt 

sektörünün uymakla tabi olduğu kurumların alacağı kararlar, 

vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, döviz kurları veya 

faizlerde yaşanabilecek değişimler sonucu kar marjında oluşan 

olağandışı değişiklikler nedeniyle etkilenecek piyasa koşullarına 

bağlı olarak satış koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.   

Fatura orjinallerinin tesliminde gecikme olması halinde dahi 

Müşteri; tahsilatın kendisine elektronik posta veya otomatik 

faksla gönderilen fatura veya akaryakıt tüketim raporları esas 

alınarak yapıldığını/yapılacağını kabul eder.  

 

6.Anlaşmanın Değiştirilmesi 

Müşteri, BP’nin yazılı mutabakatı olmadan Anlaşma’nın 

herhangi bir hükmünde, şartında veya ekinde değişiklik veya 

ilave yapmayacağını kabul etmiştir. BP’nin, 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. BP 

tarafından yazılı bir feragatname verilmedikçe BP, Anlaşma’dan 

kaynaklanan hak ve alacaklarından feragat etmiş sayılmaz.  

7. Gizlilik 

Taraflar, işbu Anlaşma ve/veya yapacakları her türlü ticari 

işlemler ve/veya aralarındaki ticari ilişki nedeniyle yapılan 

görüşmeler ile yazışmalarda birbirleri hakkında öğrendikleri 

tüm bilgileri gizli tutacaklarını, diğer tarafın yazılı onayını 

almadan bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü 

kişilere veya kamuoyuna açıklamayıp, ifşa etmeyeceklerini 

kabul ve taahhüt ederler. Şu kadar ki, BP idari ve/veya adli 

makamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından talep edilen yakıt alım 

bilgisi, araç plakası, alım yapılan istasyon gibi bilgileri bu 

makamlar ile paylaşabilecek olup aynı zaman Müşteri’nin 

unvan, mersis, vergi kimlik ve ticaret sicil bilgileri ile iletişim 

bilgilerini dilediği üçüncü kişiler ile de paylaşabilir. Müşteri bu 

çerçevedeki paylaşımların Gizlilik Yükümlülüğü’ne aykırılık 

teşkil etmediğini kabul eder.  

8. Mücbir Sebepler 

İşbu anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesini önleyecek; 

Türkiye’de meydana gelecek harp, isyan veya yangın, infilak, 

zelzele gibi tabii afetler ile grev ve lokavt veya Şirketimizin 

akreditif açılmaması, döviz tahsisi yapılmaması gibi 

hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında 

olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, 

ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması 

veya herhangi bir sebeple müşterilerinin bütün ihtiyaçlarını 

karşılamak imkanının bulunmadığı bir zamanda elde mevcut 

stokları kendi takdir edeceği ihtiyaç derecelerine göre 

müşterilerine tevzi eylemesi veya kanunen veya teamülen 

mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin hadis olması 

gibi nedenlerle önceden tahmin edilemeyen veya önceden 

önlenmesi mümkün olmayan mücbir sebeplerin vuku 

bulması halinde, Taraflar Anlaşmanın yerine getirilmemesinden 

dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Taraflar, mücbir sebebin 15 

günden fazla devam etmesi halinde işbu Anlaşma’yı herhangi bir 

tazminat ödemeden feshetme yetkisini haizdir. 

9. Kişisel Verilerin Korunması 

Müşteri, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu dahil olmak üzere kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, 

düzenlemelere, kurallara uyduğunu ve sözleşme sona erse dahi 

uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep 

olmayacağını taahhüt ve garanti eder. 

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında öğrendiği veya elde ettiği 

herhangi bir kişisel veriyi, işin gereğinin yerine getirilmesi için 

gerekenler dışında, diğer tarafın önceden alınmış açık yazılı 

onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa 

etmeyecektir ve işbu Sözleşme’nin amacı dışında 

kullanmayacaktır. Bu yükümlülük Sözleşme sona erdikten sonra 

da devam edecektir. 

Müşteri, bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun olarak, yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası 

amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 

işleyecektir ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edeceğini taahhüt etmektedir.  

Müşteri, Sözleşme kapsamında öğrendiği veya elde ettiği kişisel 

verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel 

verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel 

verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirleri alacaktır.  

Müşteri, Sözleşme kapsamında Bayi/Şirket tarafından işlenen 

kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişilerce elde 

edilmesi halinde, Müşteri bu durumu BP’ye derhal tüm 

boyutlarıyla yazılı olarak bildirecektir ve ilgili tarafça talep 

edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. 

Müşteri, Sözleşme kapsamında birbirlerine iletebileceği kişisel 

verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kişisel verilerinin 

işlenmesine dair açık rızayı temin ettiğini ve kişisel verilerin 

toplanması esnasında ilgili kişileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve 

taahhüt eder. 

10. Anlaşma Hükümlerinin İhlali 

Müşterinin işbu Anlaşma ile üstlendiği edimlere riayet etmemesi 

ve/veya Anlaşma’nın süresinin bitiminden once feshine 

sebebiyet vermesi, teminat verilmemesi/verilen teminatın 

yenilenmemesi veya bankalardan kredi açılmaması, açılan 

kredinin limitlerinin yetersiz olması veya sistemde kayıtlı 

bulunan beher aracın 2 (iki) ay süreyle BP’den akaryakıt 

almaması veya Müşteri’nin, iş bu Anlaşma’nın imza tarihi 

itibariyle taşıtmatik sistemine kayıtlı bulunan veya düzenli yakıt 

alan araç sayısında herhangi bir haklı sebep olmaksızın %20 

veya daha fazla oranda azalma olması halinde BP, iş bu 

Anlaşmayı feshetme veya Anlaşma’yla Müşteri’ye sağladığı 

ticari imkanları (iskonto, vade vs) sona erdirme veya değiştirme 

hakkına sahiptir.   

Taraflardan biri işbu Anlaşma hükümlerine uymadığı veya ihlal 
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ettiği takdirde, diğer taraf on beş gün önceden yazılı ihbarda 

bulunmak kaydı ile Anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. 

11. İhtilafların Halli 

İşbu Anlaşma’nın yorumu ve uygulamasından doğan ihtilafların 

çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

12. Tebligat 

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. İşbu anlaşma 12 maddeden ve 1 

nüshadan ibaret olup taraflarca …......................... tarihinde imza 

altına alınmış ve akdedilmiştir. Anlaşma nedeniyle tahakkuk 

edecek damga vergisi ve sair mali yükümlülükler Taraflarca eşit 

olarak ödenecektir. 

BP PETROLLERİ A.Ş.                                      MÜŞTERİ                                                                            


