
 

 
 

 

 

PROTOKOL 
 

Alacaatlı Mah. 3467 Sok. N:1 B 21  Çankaya / Ankara adresinde bulunan,  OYAK (Ordu Yardımlaşma 

Kurumu) Enerji Grubuna dahil  TOTAL ve MOİL bayii Hayat Otomasyon Enerji ve Akaryakıt Ltd. 

Şti. (Hayat Enerji  olarak anılacaktır) ile Meşrutiyet Caddesi No:46/3 Çankaya/Ankara adresinde 

mukim SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ (SAYDER) (bundan sonra kısaca “Müşteri 

Aracısı” olarak anılacaktır) işbu Prim Protokolü (Protokol) hükümleri doğrultusunda aşağıdaki 

hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

1. Hayat Enerji, işbu protokol kapsamında Müşteri Aracısı’nın YAKITMATİK sistemine dahil 

edeceği müşterilere (TÜM SAYIŞTAY ÇALIŞANLARI İLE 1. DERECE YAKINLARI) KDV 

dahil pompa fiyatı üzerinden TOTAL ve MOİL YAKITMATİK istasyonlarında alınacak Benzin 

ve Motorin alımlarında Litre fiyatları üzerinden % 4 (Yüzde dört) indirim uygulanacaktır. Sisteme 

dahil olan müşterilerden ayrıca provizyon alınmayacaktır.  

2. İndirim oranı EPDK’nın tavan fiyat uygulaması veya Toplam Dağıtım Karı’nın paylaşımında dair 

karar alması veya yetkili idarelerin kararları nedeniyle, Protokol şartlarının Hayat Enerji aleyhinde 

değişmesi halinde Hayat Enerji, indirim oranının indirilmesi ve yeni şartlara uyarlanmasını talep 

edebilir.  

3. Müşteri ve Hayat Enerji, işbu Protokole ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu dâhil 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, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı 

taahhüt ve garanti eder. Bu yükümlülük Protokol sona erdikten sonra da devam edecektir. 

    

     Müşteri ve Hayat Enerji, Protokol 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. 

 

4. İş bu PROTOKOL dolayısıyla “Müşteri aracısı” olarak SAYDER’in sisteme dahil ettiği müşteriler 

ile Hayat Enerji arasında doğacak ihtilaflarda SAYDER’e hukuki ve mali bir sorumluluk 

yüklenemez. Müşteri ile Hayat enerji arasında doğacak ihtilaflarda genel hükümler uygulanır.  

      

5. İşbu “Protokol”, beş (5) maddeden oluşmakta olup taraflarca 10.03.2023 tarihinde iki (2) nüsha 

olarak tanzim edilip imzalanmıştır. 

 

 

 

TOTAL ENERJİ BAYİİ     MÜŞTERİ ARACISI 

Hayat Otomasyon Enerji ve Akaryakıt Ltd. Şti.  SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ 

           (SAYDER) 

Hasan TAŞTAN      Ramazan YALÇIN 

 

 

 

NOT: Sayıştay çalışanları adına açılan cari hesaptan yakınına ait kredi kartı ile işlem yapılabilir. 

                                 

 

 


