
1. TARAFLAR
1.1 THY A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI TİCARİ İŞLETMESİ bu sözleşmede TÜRK HAVAK olarak anılacaktır.
1.2 THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı Üyesi bu sözleşmede ÜYE, ÜYE'nin bildirimde bulunduğu birinci derece yakınları bu 
sözleşmede ÜYE YAKINI olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1 İşbu sözleşmenin konusu TÜRK HAVAK ile FULPET PETROL arasında yapılan TAŞITMATİK SİSTEMİ anlaşmasına istinaden 
ÜYE ve ÜYE YAKINI'larına BP İstasyonlarında TAŞITMATİK SİSTEMİ dahilinde TAŞITMATİK KART ile 7/24 indirimli akaryakıt hizmeti 
verilmesidir.

3. ADRESLER
3.1 TÜRK HAVAK 
THY A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI TİCARİ İŞLETMESİ
Türk Hava Yolları A. O. Genel Yönetim Binası Yanı Yeşilköy/Bakırköy/İstanbul
3.2 ÜYE
8. ÜYE BİLGİLERİ maddesinde verilmektedir. 
4. SÖZLEŞMENİN ESASLARI
4.1 ÜYE ve ÜYE YAKINI tarafından ilgili sözleşme kapsamında BP İstasyonlarından TAŞITMATİK SİSTEMİ dahilinde alınacak 
akaryakıt bedellerinde pompa satış fiyatı üzerinden %2 indirim yapılacaktır. ÜYE ve ÜYE YAKINI tarafından sistem dahilinde bir 
takvim ayı içerisinde yapılan akaryakıt alımları o takvim ayı sonunda FULPET PETROL tarafından %2 indirim yapılmış olarak ÜYE 
adına fatura edilir. FULPET PETROL tarafından E-Arşiv sistemine göre kesilen faturalar FULPET PETROL tarafından ÜYE’nin e-pos-
ta adresine gönderilecektir. E-Arşiv sistemi ile oluşturulan faturalar tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yasal belge olarak 
kullanılabilmektedir. Türk Havak ve üye arasında imzalanan sözleşmede, taraflardan Türk Havak’ın akaryakıt bedellerinde pompa 
satış fiyatı üzerinden yapılacak indirim oranlarında değişiklik yapma yetkisi bulunmaktadır. Üye bu durumda sözleşmede yazılı 
indirim oranın Türk Havak tarafından tek taraflı olarak değiştirileceğini ve buna bir itirazda bulunmayacağını bilir, kabul ve taahhüt 
eder. 
4.2 TAŞITMATİK SİSTEMİ ile Türkiye genelinde indirimli akaryakıt alan ÜYE, BP İstasyonlarında herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 
ÜYE ve ÜYE YAKINI'larının bir takvim ayı içerisinde aldıkları toplam yakıt bedeli o ayı takip eden ayın 8’inde (THY ve Bağlı Ortak-
lıklarının personele maaş ödeme gününe göre değişebilir) bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-2 (YAPI KREDİ ÖZEL 
KESİNTİ ÖDEMESİ OTOMATİK TRANSFER TALİMAT FORMU) formunda belirttiği hesaptan TÜRK HAVAK tarafından kesilecektir. 
4.3 TÜRK HAVAK tarafından ÜYE'nin kullanım bedellerine ilişkin yapılacak kesintilerde ÜYE'den kaynaklanan, hesapta yeterli 
bakiye bulunmaması, ÜYE hesabına bloke konulmuş olması ve benzeri nedenlerle arka arkaya iki ay veya 6 aylık süre içerisinde üç 
kez kesinti yapılamaması halinde sözleşme TÜRK HAVAK tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.
4.4 ÜYE, TÜRK HAVAK ile FULPET PETROL arasında yapılan sözleşme kapsamında TAŞITMATİK SİSTEMİ’ne dahil etmek istediği 
taşıtlara ait bilgiler ve fatura bildirimleri için bu sözleşme kapsamındaki 8. Madde ve EK-1 formda verdiği diğer bilgilerin TÜRK 
HAVAK tarafından FULPET PETROL’e gönderilmesini kabul eder.
4.5 TAŞITMATİK SİSTEMİ’ne kayıt edilen her bir araç için ÜYE’lere TÜRK HAVAK tarafından TAŞITMATİK KARTI verilecektir. Her bir 
kart aktivasyon bedeli 10 TL’dir. 
4.6 Sisteme dahil olan kartlardan herhangi birinin çalınması, kaybolması veya kazaya uğraması (ZAYİ) halinde, buna ilişkin iptal 
bildirimi olayın gerçekleştiği anda ÜYE tarafından Ek-3'te verilen bilgileri de içerecek şekilde info@turkhavak.com e-posta adresine 
yapılacaktır. Aksi halde TÜRK HAVAK tarafından teslim edilmiş TAŞITMATIK KARTI’nın ZAYİ olması nedeni ile ilgili karttan yapılacak 
her türlü akaryakıt alım bedellerinden ÜYE sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
4.7 4.6 maddesinde bahsi geçen ZAYİ olmuş kartın yenilenme bedeli 20 TL'dir.
4.8 ÜYE veya ÜYE YAKINI’larının sistemden ayrılması halinde ÜYE’ye teslim edilen kartlar en fazla 30 gün içerisinde TÜRK 
HAVAK’a teslim edilecektir. Teslim edilmeyen her bir kart için ÜYE’den 20 TL tahsil edilir.
4.9 ÜYE, 4.6, 4.8 maddelerinde belirtilen tutarların maaş hesabından kesileceğini peşinen kabul eder.
4.10 Her bir TAŞITMATİK KARTI bir ay içerisinde en yüksek 2.000 TL akaryakıt alım limitine sahiptir. ÜYE’nin talebi ve TÜRK HAVAK 
tarafından uygun bulunması durumunda bu limit aşağı veya yukarı olmak üzere yeniden düzenlenebilir. Üye ek kart talebi
doğrultusunda da başvuruda bulunabilir.
4.11 Bu hizmetten yalnızca ÜYE ve ÜYE YAKINI yararlanabilir. ÜYE Sisteme dahil edeceği ÜYE YAKINI için de sözleşmenin ayrılmaz 
parçası olan EK-1 formunu beyan edecektir. Hizmetten faydalanan ÜYE ve ÜYE YAKINI'larının akaryakıt alım bedelleri 4.3 maddesi 
uyarınca ÜYE'den tahsil edilecektir. ÜYE bildirimde bulunduğu ÜYE YAKINI için de bunu peşinen kabul eder.
4.12 ÜYE, EK-1 ve EK-2’de belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul eder. ÜYE kendisinin ve ÜYE YAKINI'nın beyan ettiği 
bilgilerde bir değişiklik olduğunda yazılı olarak veya info@turkhavak.com e-posta adresi üzerinden TÜRK HAVAK’a bildirmekle 
mükelleftir. Aksi durumda iş bu sözleşmede beyan edilen yazılı adreslerine yapılmış ve yapılacak olan her türlü tebligat geçerli sayıla-
caktır.

TÜRK HAVAK AKARYAKIT HİZMET SÖZLEŞMESİ

THY A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI TİCARİ İŞLETMESİ



5. SÜRE
5.1 İşbu sözleşme, tarafların imzalamasını müteakip yürürlüğe girer. TÜRK HAVAK tarafından bu hizmetin verildiği ve 9. madde 
uyarınca karşılıklı olarak feshedilmediği sürece devam eder.

6. TEBLİGAT ADRESLERİ
6.1 Tarafların iş bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılmış ve yapılacak olan her türlü tebligat geçerli sayılacaktır. 

7. SMS VE E-POSTA İLE ULAŞIM YETKİSİ
TÜRK HAVAK, bu sözleşme nedeniyle ya da vakıf üyeliği nedeniyle her türlü bilgilendirmeyi toplu SMS ya da toplu E-POSTA 
yoluyla “ÜYE”ye bildirebilir. ÜYE’nin bu konuda muvafakati vardır. Ancak, ÜYE dilediği zaman bu tür bilgilendirmeleri reddetmek 
hakkına da sahiptir.

8. ÜYE BİLGİLERİ

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1 İş bu sözleşme taraflardan birinin diğerine sözleşmenin feshini yazılı olarak veya sözleşme dahilinde ibraz edilmiş olan e-posta 
adresi üzerinden bildirimi ile sona erer. Ancak, sözleşme fesih olsa dahi taraflar, sözleşmenin fesih tarihine kadar bu sözleşme 
kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1 İş bu sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıkta, Bakırköy Mahkemeleri, İstanbul Mahkemeleri 
ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. İş bu 10 madde ve iki sayfadan oluşan sözleşme, ……./……./....…. tarihinde Vakıf Merkezi’nde (Atatürk Havalimanı/İstanbul) 
taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmış olup, sözleşmedeki tüm şartlar taraflarca kabul edilmiştir.

Adı Soyadı

Başkanlık

GSM 1

Kurum E-Posta
Adresi

Sicil No T.C.K.N.

Ev Tel

GSM 2

Kişisel E-Posta
Adresi

Ev Adresi

Taşıtmatik No Plaka No Araç Yakıt Tipi

THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı
Ticari İşletmesi

ÜYE

..........................................................



EK-1
(THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı Ticari İşletmesi ile; ……………………………………………………………. Arasında  
....... / ...... / ........ tarihinde imzalanan sözleşmenin ek'i ve ayrılmaz bir parçasıdır.) 

TÜRK HAVAK ÜYE BİLGİLERİ

TÜRK HAVAK AKARYAKIT hizmetinden yararlanacak THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı Üyesi’nin birinci 
derece yakınına ait bilgiler;

THY A.O. Personeli Sosyal Yardım Vakfı Ticari İşletmesi ile yaptığım TÜRK HAVAK AKARYAKIT altında yalnız THY A.O. Personeli 
Sosyal Yardım Vakfı Üyeleri ve birinci derece yakınlarına BP İstasyonlarında 7/24 indirimli akaryakıt alım hizmeti verilmesini kapsayan 
sözleşme gereğince yukarıda belirttiğim birinci derece yakınıma ait bilgilerin doğruluğunu ve yukarıdaki kişinin bu hizmetten
kaynaklanan tüm giderlerinin sözleşme ek’inde Ek-2’de (YAPI KREDİ ÖZEL KESİNTİ ÖDEMESİ OTOMATİK TRANSFER TALİMAT 
FORMU) belirttiğim hesap numaramdan tahsil edilmesini ayrıca bu kişinin bu hizmet kapsamı dışına alınması gerektiğinde TÜRK 
HAVAK’a yazılı olarak bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İş Yeri Sicil No

........../........./.........

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Ev Telefonu

Ev Adresi

Gsm - 1

Gsm - 2

E-Posta Adresi - 1

E-Posta Adresi - 2

Araç Plaka No

Araç Yakıt Tipi

Taşıtmatik Kart No


