
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Dr. Werner Grünewald | Sven Mehringer | Markus Präßl

1.  Esaslar

a)  Arka plan 

Federal Almanya Cumhuriyeti, 01.01.2005’ten bu yana Federal otoyollarının ağır ticari araçlarla kullanımına ilişkin mesafeye bağlı ücret alımı hakkındaki yasa (Otoyol  
Geçiş Ücreti Yasası – ABMG) uyarınca ve Federal otoyollarının ağır ticari araçlarla kullanımı hakkındaki bu yasaya istinaden düzenlenen kanuni düzenlemeler esas alınarak 
geçiş ücreti uygulamaktadır. Federal Almanya Cumhuriyeti, Mal Taşımacılığı Federal Dairesi (BAG) tarafından Toll Collect GmbH (aşağıda “TC” olarak belirtilecektir) firmasını 
geçiş ücreti sisteminin işletimi, özellikle geçiş ücretinin alınması, toplanması ve devredilmesi ya da geçiş ücretinin toplanmasına müdahil olmakla görevlendirmiştir. TC, 
geçiş ücretine tabi olanlara kendi bünyesinde “Kayıtlı kullanıcı” olarak kayıt olma ve kayıtlı kullanıcı olarak geçiş ücretini dört farklı geçiş ücreti ödeme yöntemine göre, yani

1.  otomatik geçiş ücreti ödeme sisteminde Onboard -Unit (OBU) olarak da adlandırılan bir araç cihazıyla veya 

2.  geçiş ücreti terminalinde manuel kayıtla (en kolayı bir TC araç kartıyla) veya 

3.   internet üzerinden manuel kayıtla 

4. uygulama üzerinden manuel kayıtla

tahsil etme imkânı sunar. Bu kayıtlı kullanıcılar TC’de geçiş ücretinin faturalandırılmasını “yakıt kartları” üzerinden, özellikle de DKV üzerinden seçebilir. 

Bu önceden gönderildiğinde DKV ve müşteri aşağıdaki anlaşmayı kabul eder:

b)  DKV’nin Genel Çalışma Koşullarının ve mevcut özel geçiş ücreti şartlarının geçerliliği 

Müşteri, kayıtlı kullanıcı olarak TC’de kayıtlı ise ve müşteri ile DKV arasında söz konusu olan özel bir anlaşma itibariyle geçiş ücretinin DKV üzerinden faturalandırılmasını tercih 
etmişse, öncelikli olarak DKV üzerinden geçiş ücretinin faturalandırılmasına (aşağıda yer alan Madde 3. Bent a) Cümle 1)’in geniş kapsamında) dair aşağıdaki özel geçiş ücreti 
şartlarıyla tamamlanmış ve kısmen değişikliğe gidilmiş olan DKV’nin Genel Çalışma Koşulları (aşağıda “DKV-GÇK” olarak belirtilecektir) geçerlidir. DKV-GÇK, özellikle yeni bir 
müşterinin DKV CARD’ları almaktan ve kullanmaktan imtina etmesi ve geçiş ücretini sadece DKV üzerinden faturalandırmak istemesi durumunda DKV CARD geçiş ücreti 
ödemesinde hiç kullanılmasa bile mantık doğrultusunda yine de geçerlidir. Geçiş ücretinin faturalandırılması durumunda “DKV hizmet sağlayıcı”, TC’dir ve hem TC ile müşteri 
arasında TC’nin Genel Çalışma Koşullarına kayıt olmakla husule gelen (çerçeve sözleşme) kullanım ilişkisi hem de her bir geçiş ücreti ödeme talimatı ya da müşterinin TC’ye 
aşağıda yer alan Madde 4. Cümle 2. veya 3. uyarınca verdiği başka bir talimat “münferit sözleşmedir”.

c)  Özel geçiş ücreti şartlarında değişiklikler

DKV, bu özel geçiş ücreti şartlarını geleceğe yönelik olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Değiştirilen koşulların genel olarak beyan zorunluluğu olmaksızın DKV bu hususta 
müşterilere yazılı olarak bilgilendirmede bulunacaktır, değişiklik yapıldığına dair elektronik formatta bilgilendirme yapılması yeterli olacaktır. Değişiklik bilgilendirmesi eline 
ulaştıktan sonra bir ay içerisinde müşteri yazılı itirazda bulunmazsa, bu durum değişikliği kabul ettiği anlamına gelir. DKV, ilgili değişiklik yollarıyla itiraz etme hakkına işaret 
edecektir.

2. İş ilişkisinin gerekçelendirilmesi

DKV ile müşteri arasındaki iş ilişkisi, tamamen yeni müşteriler için de geçerli olmak üzere ancak müşterinin “DKV yakıt kartı” üzerinden faturalandırma seçimi yaparak 
doldurduğu kayıt dilekçesini veya müşteriye ait uygun bir kayıtla uygun bir kayıt değişiklik dilekçesini, bir müşteri hesabı açarak veya gerektiğinde bir veya birden çok TC 
araç kartı göndererek TC’nin kabul ettiği taliki şart altında geçiş ücreti esasına göre hasıl olur.

3.   İş ilişkisinin amacı 

a)  İş ilişkisi müşteriye, TC’yi geçiş ücretini ve yasal ücretleri (yani müşteri tarafından seçilen geçiş ücreti ödeme yönteminde belirlenen tutarları) tahsil etmekle görevlendirme ve 
TC’nin ilgili avans ve masraf iadesi taleplerini ve diğer muhtemel alacakları (örn. yeni bir TC araç kartının hazırlanması, OBU’nun hasar görmesi, geçiş ücreti hesap özetlerine 
ait ikinci nüshalar ya da güzergâhların iptal edilmesi nedeniyle) DKV üzerinden karşılama yetkisi verir. Geçiş ücretinin veya yasal ücretlerin yanı sıra yeni TC araç kartlarının ya 
da OBU’nun muhtemel teslimatının/onarımının veya TC tarafından sağlanan diğer hizmetlerin tahsili hususunda TC’nin kendi namına ve kendine ait faturayla yerine getirdiği 
hizmetler söz konusudur (DKV-GÇK Madde 8.c) kapsamında).  

b)  DKV, yukarıda Bent a) Cümle 1.’de açıklanan, TC’nin daha önce muhasebe firması AGES’e devrettiği TC’ye ait alacakları AGES’ten alır. DKV’nin, TC’nin yukarıda açıklanan 
alacaklarını almasından, özellikle de herhangi bir nedenden dolayı alacaklarının alımının gerçekleşmemesinden bağımsız olarak müşteri DKV’yi, yukarıda açıklanan TC’nin 
kendisi aleyhine olan alacaklarını ödeme hususunda bu iş ilişkisini gerekçelendirmekle görevlendirir, müşteri aşağıda yer alan Madde 4. Cümle 2. veya 3. uyarınca iptal 
edilemeyen bir talimatla kullanım konusunda DKV’yi görevlendirir.

DKV üzerinden Toll Collect’te kayıtlı  
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4.   Araç kartları, OBU veya uygulama, kullanım 

TC tarafından müşterinin kullanımına sunulan, geçiş terminalinde manuel kayıt işlemi sırasında kolay kayıt imkânı sunan TC araç kartları, DKV-GÇK kapsamındaki DKV CARD’lar 
değildir. Müşterinin geçiş ücreti ödemesi için TC’ye bireysel talimatları ancak müşterinin otomatik geçiş ücreti ödeme sisteminde geçiş ücretine tabi güzergâhlarda çalışan 
bir OBU cihazına sahip bir araçta seyahat etmesi veya manuel kayıtta geçiş ücreti terminalini (TC araç kartıyla), bu görevlendirme için interneti veya uygulamayı kullanması 
durumunda akdedilir. TC araç kartlarının yeni hazırlanmasına, geçiş ücreti dökümlerine ait ikinci nüshalara ya da güzergâhların iptal edilmesine dair talimatları müşteri, TC’ye 
esasen açıkça ifade eder. 

5. Kullanım yetkisi 

DKV’nin yararına olarak iş ilişkisinden, özellikle TC araç kartlarından ve OBU’dan yararlanılması için sadece müşteriye ve uygulama yardımcılarına izin verilmiştir. DKV,  
müşterinin kendisine TC araç kartlarını ve verilerini ve/veya araç cihazlarını kullanması için yetkilendirdiği kişilerin isimlerini adresleri ile birlikte bildirmesini ve imza  
örneklerini vermesini her zaman talep edebilir. 

6.  Ödeme yükümlülüğü; faturalandırma, otomatik ödeme prosedürü 

a)  DKV-GÇK Madde 9. uyarınca müşterinin ödeme yükümlülüğü, yukarıda yer alan Madde 4. Cümle 2. veya 3. uyarınca iş ilişkisinden yetki dahilinde yararlanılması veya TC 
iş ilişkileri kapsamında hasıl olan Madde 3. Bent a) Cümle 1. uyarınca DKV tarafından alınan TC’nin tüm alacakları için, ayrıca Madde 3. Bent b) Cümle 2. cümlesi uyarınca 
DKV’nin görevlendirme ilişkisinden hasıl olan DKV’nin maliyetlerin geri ödenmesi yönündeki talepleri için geçerlidir. DKV, geçiş ücreti terminalinde DKV CARD kullanımı 
halinde DKV-GÇK Madde 9.b) kapsamında tanımlanan ücreti talep etme hakkını saklı tutar. 

b) DKV, düzenli olarak veya dönem dönem faturalandırma yapar, esasen fiili geçiş ücretlerinden doğan alacakları ayda bir kere, TC’nin sağladığı diğer hizmetlerden doğan 
alacakları, hizmetin verilmesine bağlı olarak ayda iki kere faturalandırır. Alacaklar, alacak türüne göre hesap özetleri halinde DKV faturalarına ve TC belgelerinin belge 
numaralarına (örn., TC geçiş ücreti hesap özetlerindeki numaralara) göre listelenir; bağımsız yolculuklar listelenmez. 

c) Otomatik ödeme prosedürü ile ilgili olarak DKV-GÇK Madde 10. Bent e) geçerlidir. 

7. DKV’nin ve müşterinin fesih hakkı; iş ilişkisinin sonlandırılması

DKV, gerektiğinde mevcut genel iş ilişkisinden bağımsız olarak işbu DKV-GÇK Madde 12. göre bu iş ilişkisinden faydalanmayı yasaklayabilir, müşteriyi TC’de engelleyebilir  
ve/veya iş ilişkisini sonlandırabilir (feshedebilir), müşteri için iş ilişkisinden yararlanmaya yönelik genel yasak, DKV-GÇK Madde 12. göre geçerlidir. Müşteri ancak (genel olarak 
veya DKV üzerinden faturalandırma bağlamında) bu fesih durumunu TC’ye de beyan etmesi halinde bu iş ilişkisini her zaman sonlandırabilir. Her koşulda, Müşteri ve TC 
arasındaki sözleşme ilişkisi sona erdiği takdirde geçiş ücreti iş ilişkisi her koşulda otomatik olarak sona erer. 

Güncelleme: 25.04.2019


