2. EL ARAÇLARIN “İKİNCİ EL GARAJ” WEB SİTESİ ÜZERİNDEN TÜKETİCİYE SATIŞA
SUNULMASINA İLİŞKİN ONLINE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI
1) AMAÇ
İşbu 2. El Araçların İkinci El Garaj Web Sitesi Üzerinden Tüketiciye Satışa Sunulmasına İlişkin Online Satış
Sözleşmesi (“Sözleşme ve OSSŞ” olarak anılacaktır), www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr (“Site”)
adresinde faaliyet gösteren Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Siteye Kullanıcı olan Kullanıcı
arasında, Kullanıcı’nın www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden kendi
iradesi ile yaptığı Kullanıcı kaydı aşamasında yapılmıştır. Kullanıcı, Site'ye Kullanıcı olarak,
Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Sözleşme’nin amacı; ikinci el araçların, Site üzerinden online satışa sunulması için Site’ye erişim koşullarını, satış
düzenleme ve yürütme şeklini ve bununla ilgili olarak alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır.
2) TARAFLAR
İşbu OSSŞ bir tarafta GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş., (bundan böyle “GFY” olarak anılacaktır.) ile
“Kullanıcı” arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde ve Kullanıcı’nın online onayı ile onaylanarak,
yürürlüğe girmiştir.
3) TANIMLAR
İkinci El Garaj: Kullanıcıların satın alma tekliflerini verebildikleri, araç satın alabildikleri mevcut internet
uygulamasıdır. (Bundan böyle “www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr” olarak anılacaktır)
Bloke Konulması: Kullanıcıların satışa katılabilmek amacıyla ön koşul olarak gereken kredi kartı hesabına GFY
tarafından satış şartlarında belirlenen tutarda ve GFY’nin tercihine binaen bloke konulacak/kredi kartından
çekilecek teminat bedeli üzerine bloke konulmasını ve/veya teminatın kredi kartından tahsil edilmesini,
Site: www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr isimli internet sitesidir.
Kişisel Bilgiler: Kişisel bilgiler, kimliği tespit edilmiş veya tespit edilebilir doğrudan ya da dolaylı gerçek kişilerin
T.C. Kimlik numarası ve adres bilgileri anlamına gelir. İşbu katılım genel şartları altında; GFY, katılımcıların
temsilcileri ve/veya katılımcıları veya onların irtibat kişileri olarak bu sözleşme dahilinde hareket eden bireylerle
ilişkili olarak kişisel bilgileri kullanabilecektir.
Satış: GFY tarafından araçların açık artırma, sabit fiyat, açık eksiltme ve yöntemleri ile OSSŞ kapsamında satışa
sunulması anlamına gelir.
Satış Bilgilendirmesi: İşbu OSSŞ kapsamında, GFY tarafından satın alma fiyat teklifi kabul edilmiş; Kullanıcı’ya,
GFY 2.El Satış Birimi tarafından gönderilen e-mail veya yazılı bilgilendirme anlamına gelir.
Satın Alma Teklifi: İşbu OSSŞ kapsamında, araçları satın almak için Kullanıcı’nın teklif ettiği fiyat (teklif) anlamına
gelir.
Kullanıcı: İş bu OSSŞ kapsamında online satışlara katılma yetkisi GFY tarafından verilmiş olan ve hukuki bir
kısıtlaması olmayan ticari faaliyet amacı bulunmayan tüketici gerçek kişilerdir, katılım için 18 yaşının tamamlanmış
olması şarttır.
Satın Alma Fiyatı: İşbu OSSŞ kapsamında, GFY tarafından kabul görmüş satın alma teklifi neticesinde,
GFY’ye ödenmesi gereken KDV DAHİL araç satış bedelidir.
Araç: Site kanalıyla satışa sunulan bir veya daha fazla adette araç anlamına gelir.
Noter Satışı: İşbu sözleşmede Kullanıcı’nın ilgili araç satış bedelini GFY’ye ödemesi ile sonuçlanacak ve 6., 7., 8., 9.
ve 10. maddelerde tanımlanan süreçlerin tamamlanması ile ortaya çıkacak olan satış işlemini belirtir.
Satış Detay Bilgisi: Site kanalıyla satışa sunulan araca ilişkin satış tipi, satış başlangıç bitiş süresi, Plaka, marka,
model, versiyon, model yılı, km bilgilerinden araca ilişkin mevcut olanları belirtir.
Kredi Kartı: İşbu OSSŞ kapsamında, araca teklif verebilmek için teminatı bloke şeklinde ödeyip satışı kazanması
durumunda teminat kadar tutarın tahsil edileceği kendine ya da kendisinin bilgisi dahilinde başkasına ait ödeme
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aracını belirtir.

Açık Artırma ile Satış: Site kanalıyla satışa sunulan araca ilişkin teklif verme tipini belirtir, alıcılar arasında
fiyat artırma yöntemine dayanan satış tipidir, kullanıcı en son verdiği en yüksek teklif rakamını görebilir ve
teklifini en yüksek teklifin üzerinde verebilir.
Açık Eksiltme ile Satış : Site kanalıyla satışa sunulan araca ilişkin teklif verme tipini belirtir, bu satış tipinde GFY
tarafından tanımlanan limitlerde ve periyotlarda fiyat aşağı yönlü düşer, kullanıcı sistemde gördüğü satışı devam eden
araca ilişkin fiyatı uygun gördüğü takdirde teklif verip satışı sonlandırır.

Sabit Fiyat ile Satış: Site kanalıyla satışa sunulan araca ilişkin teklif verme tipini belirtir, kullanıcı
sistemde gördüğü satışı devam eden araca ilişkin fiyatı uygun gördüğü takdirde teklif verip satışı sonlandırır.
4) KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcı, Sitede belirtilen üyelik prosedürünün Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt
işleminin yapılması ile tamamlanır. Kullanıcı, Kullanıcı olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere
ve/veya satış şartlarına ilişkin GFY tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
4.2. Kullanıcı üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru ve
tutarlı olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri Site’de üyelik bilgileri üzerinde güncelleyeceğini,
eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık
ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. GFY’ye bu nedenle hiçbir sorumluluk
izafe edilemez.
4.3. Kullanıcı, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket
edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını,
diğer Kullanıcıları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan
uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten
kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü
kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve
özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. Kullanıcı, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı,
şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin Site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden
bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde GFY’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
4.6. Kullanıcı, başka Kullanıcılarla birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer Kullanıcılarla birlikte
danışıklı olarak satışa katılmayacağını, Site'deki teklifleri ve/veya satışları takip eden ya da teklif veren özel
program ve yazılımları kullanmayacağını, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına
müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve GFY’ın uğrayacağı tüm
zararları karşılayacağını taahhüt eder.
4.7. Kullanıcı, sadece kendisine ait Kullanıcı hesabını kullanacağını, başka Kullanıcıların hesap bilgilerini
kullanmayacağını ve/veya kendisine ait Kullanıcı hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun GFY
tarafından tespit edilmesi halinde Kullanıcı hesabının iptal edilebileceğini, verdiği tekliflerin ve/veya katıldığı ve/veya
kazandığı satışların iptal edilebileceğini, bu kullanıcı ile yapılmış her işlemden sorumlu olacağını ve doğmuş/doğacak
her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
4.8. Kullanıcı, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve diğer
kullanıcıların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
4.9. Kullanıcı, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
4.10.Kullanıcı, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale
getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
4.11. Kullanıcı’nın, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden
kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve
kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan GFY sorumlu değildir.
4.12. Kullanıcı, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım
ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet
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kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
4.13. Site’de, bu siteden tamamen bağımsız ve GFY’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web
sitelerine linkler bulunabilir. GFY, bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla
erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında GFY’nin herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve
GFY’nin izni dışındadır.
4.14. Kullanıcının kredi kartı ile işlem yaptığında “3D Secure” olarak yani şifre onaylama sisteminden geçerek işlem
yaptığını ve dolayısıyla kredi kartı ile yapılan işleme sonradan itiraz edemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm
sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kredi kartı kullanılmak sureti ile işlem yapılması halinde GFY’den herhangi bir
talepte bulunmayacağını, bu hususta GFY’nin zarara uğraması halinde, GFY’nin maruz kaldığı tüm doğrudan ve/veya
dolaylı zararları karşılamakla yükümlü olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.
5) GFY’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. GFY, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal
edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak GFY, bu
bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcı’nın Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi
şeklinde yorumlanmayacaktır.
5.2. GFY güvenlik nedeniyle Kullanıcı’nın site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli
gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
Ayrıca GFY; Kullanıcı’nın finansal ve hukuksal durumunu, Site üzerinden katılması muhtemel online satış işlemleri
kapsamında risk değerlendirmesine almak ve değerlendirmek hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın, talep edilen bilgileri
sağlamayı herhangi bir şekilde reddetmesi GFY’nin Site’ye erişim hakkını vermemesine, sonlandırmasına veya
satışın iptaline sebep olabilir.
5.3. GFY önceden Kullanıcı’ya bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen
değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı
yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
5.4. GFY, Site'de satışa sunulan araçlar, satışlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar hakkında Kullanıcı’ya belirli
aralıklarla e-posta ve kısa mesaj (sms) ile duyuru gönderebilir ve kampanyanlar ile ilgili bilgilendirme yapabilir.
Kullanıcı, bu hususu peşinen kabul etmiştir.
5.5. GFY dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Kullanıcı’ya bilgi vermeksizin Site'de sunduğu
hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen
dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
5.6. GFY, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet,
satış şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Kullanıcı işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu
değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
5.7. İş bu sözleşme GFY’nin satış yapacağı, satış ve/veya araç adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez.
Kullanıcı, bu ve sair nedenlerle GFY’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
6) TEMİNAT
6.1. Satışa katılmak için teminat niteliğinde bloke konulması şart olup, bloke edilecek teminat tutarı her bir satış için
GFY tarafından belirlenerek satış detay bilgileri içerisinde duyurulacaktır. İş bu teminat, Kullanıcı tarafından bilgileri
girilen kredi kartına bloke konulmak suretiyle verilecektir. Üye bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle
yükümlüdür. Her bir satış için Kullanıcı’nın tarafından bilgileri girilen kredi kartına taahhüt ettiği kredi kartı hesabına
ayrı ayrı olmak kaydıyla teminat bedeli tutarında bloke konulacaktır.
6.2. Kullanıcı’nın satışa katılması ancak aracı satın almaya hak kazanamaması durumunda mevcut blokenin
kaldırılması için GFY, satış neticelenmesinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili bankaya bildirimde
bulunacaktır. Blokenin kaldırılması bankanın sorumluluğunda olup, blokenin kaldırılmasına ilişkin süre banka
uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecektir. Kullanıcı bu nedenle GFY’den hiçbir hak talep edemez.
6.3. Satışın tamamlanmasının ardından, Kullanıcı’dan satışta aracı satın almaya hak kazanması ile birlikte ve satışın
GFY tarafından onaylanması durumunda, bahse konu teminat tutarı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın satış
bedeline mahsuben GFY tarafından tahsil edilecektir. Kullanıcı, bu hususu peşinen kabul eder.
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6.4. Satışa katılan Kullanıcı’nın satışı kazanmasına rağmen aracı almaktan vazgeçmesi hallerinde, Kullanıcı’nın
bilgilerini girmiş olduğu kredi kartına konulan bloke tutar kendisine iade edilmez. Kullanıcı, işbu hususu şimdiden
gayrikabili rücu olarak kabul eder.
6.5. Satışın tamamlanmasından sonra Kullanıcı’nın aracı almaktan vazgeçmesi veya GFY tarafından tescil için
bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri iletmemesi veya satış ve devir
masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi vs. durumlarında; GFY
satışı iptal ederek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın bloke konulan teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.
Kullanıcı, işbu hususu şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. GFY’nin ayrıca uğradığı zararlarını Kullancı’dan
talep etme hakkı saklıdır.
7) KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ:
7.1) GFY tarafından bir KULLANICI adı ve şifresi sağlanması:
GFY; OSSŞ’ni onaylamış olan ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlükleri yerine getiren, onayladığı her bir
Kullanıcı’ya Site’ye erişim için ve satışlara katılmak için bir KULLANICI adı ve şifresi verecektir.
GFY; KULLANICI’ya bilgi vermeden Sözleşme’de değişiklikler ve güncellemeler yapma hak ve yetkisine sahiptir
Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması durumunda,. Site’ye erişim ve satışlara katılabilmek için her bir
KULLANICI yeni sözleşmeyi onaylamak durumunda kalacaktır.
GFY; herhangi bir Kullanıcı’nın, KULLANICI adını ve şifresini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle iptal
etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu durumu şimdiden bildiğini ve bu hususa hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını
kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Kullanıcı’nın üyelik anında belirtmiş olduğu e posta adresi kullanıcı adının oluşturur. KULLANICININ OSSŞ onayı
ile birlikte söz konusu e posta adresine üyelik aktivasyon e postası gönderilir, bu eposta içeriğinde yer alan bağlantı
üzerinden kullanıcı kendi şifresini oluşturarak üyelik işlemini tamamlar. “Bir yıl boyunca sistemde tanımlı hiçbir
hareketi olmayan KULLANICI’nın KULLANICI bilgileri GFY’nin kararı ile birlikte inaktif (aktif olmayan) hale
getirilebilir. Burada kararın tamamen GFY’ye ait olduğunu KULLANICI kabul eder.
KULLANICI; şifrenin kendi adına yasal açıdan bağlayıcı işlemler gerçekleştirmede kullanılabileceğinin farkındadır.
Şifrenin yetkisiz kişiler tarafından kullanımı ile ilgili her türlü risk KULLANICI’ya ait olacaktır.
GFY; KULLANICI 'nin kimlik, adres, iletişim vs. bilgileri ile KULLANICI 'nın Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerinin
güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. KULLANICI 'ya ait tüm bu bilgilerinin sorumluluğu KULLANICI 'ya aittir,
KULLANICI, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, Kullanıcı
adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin Site veritabanında tutulmadığından
güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde GFY’nin sorumlu olmayacağını kabul ve
beyan eder.
7.2) KULLANICI Adı ve Şifresinin Gizliliği:
Her bir KULLANICI’nın kendi belirlemiş olduğu , KULLANICI adı ve şifresi kesinlikle kişiseldir ve yalnızca
kendi sorumluluğu altında kullanacaktır. Bu amaçla KULLANICI, bunların gizliliğini korumayı ve özellikle bunları
3. şahıslara vermemeyi, herhangi bir yere asla yazmamayı taahhüt eder.
KULLANICI; KULLANICI adını kaybetmesi ya da unutması durumunda üyelik bilgilerinde belirtmiş olduğu kişisel
bilgileri ile info@ikincielgaraj.com adresinden kullanıcı adını talep edebilir. Kullanıcı şifresini kaybetmesi ya da
unutması durumunda sitedeki ilgili alandan talep edilen bilgileri girerek şifre yenileme işlemini kendisi
gerçekleştirebilir. KULLANICI bu kayıptan dolayı oluşacak her türlü ticari ve/veya hukuksal durumda
GFY’nin sorumluluk almayacağını kabul beyan ve taahhüt etmiş olacaktır.
KULLANICI adı ve şifresi ile yapılmış olan herhangi bir satın alma teklifi bizzat KULLANICI tarafından yapılmış
kabul edilecektir.
KULLANICI; Satın Alma teklifinin, KULLANICI adı ve şifresinin 3.şahıslar tarafından yetkisiz olarak
kullanılmış olduğunu iddia etme, GFY tarafından iptal edilmesini talep etme ve bununla ilgili olarak uğradığı
zararın telafi edilmesi talebinde bulunma hakkına sahip değildir.
KULLANICI’nın; KULLANICI adı ve şifresiyle yapılmış olan tüm satın almaların tüm bedelleri ve Sözleşme
kapsamında öngörülen tüm giderler KULLANICI’nın ödeme yükümlülüğünde olan bedellerdir. KULLANICI, işbu
bedellerden herhangi birini ödemekten imtina edemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
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8)SATIŞIN DÜZENLENMESİ:
8.1) Satışa Sunulacak Araç Bilgisi
Sitede açık artırma, sabit fiyat ve açık eksiltme ile satışa sunulacak araçlar, GFY’nin mülkiyetindeki ve/veya GFY ile
akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında GFY’nin sunduğu açık artırma, sabit fiyat, açık eksiltme hizmetinden satıcı
sıfatıyla yararlanma hakkına sahip müşterilerinin mülkiyetindeki araçlardır. Bu araçların satış ve iletişim süreçlerinde
KULLANICI ile GFY muhatap olacaktır. Sitede Açık artırma, sabit fiyat ve açık eksiltme ile ilgili satış listesi Site’de
yayınlanacak olup, belirlenen açık artırma, sabit fiyat ve açık eksiltme gün ve saatine kadar teklif verilemez.
GFY; www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr internet adresi üzerinden satışa sunulan her araç için bilgisi
dahilindeki araç özellikleri araç kusurları ve kaporta boya expertizi bilgilerini KULLANICI’ya referans niteliğinde
sağlayacaktır.

Garanti BBVA Filo’nun satışa konu aracın referans bilgilerinin doğruluğu hakkında herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
Araçlar halihazır mevcut durumları ile satışa sunulduğundan KULLANICI’nın aracı bizzat görerek, beğenerek, araç
ile ilgili resmi kayıtları dahil her türlü incelemeyi yaparak satışa katıldığı kabul edilmektedir. Açık artırma, sabit fiyat
ve açık eksiltmeye konu araç ile ilgili sunulan ekspertiz tespitleri tamamen bilgilendirme amaçlı olup, bu ekspertiz
bilgilendirmesi kesinlikle GFY’yi bağlayıcı olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. Satışa konu araçlar göründüğü,
olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır. KULLANICI, bu Sözleşme ile baskı altında
kalmaksızın araçların mevcut durumunu bildiğini, kabul ettiğini beyan etmektedir. KULLANICI, GFY’ye karşı
araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2) Satışın Başlangıç ve Bitişi:
GFY; www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr üzerinden gerçekleştireceği satış işleminin başlama ve sona
erme tarih ve saatini Site’de yayınlayacaktır.
Satış herhangi bir anda sebep göstermeksizin GFY tarafından iptal edilebilir. Satışın iptal edilmesi nedeniyle
KULLANICI tarafından GFY’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kullanıcı’nın internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet
arızaları, elektrik kesintisi ile uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan GFY sorumlu olmayıp; Kullanıcı,
hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.
8.3) Satışa Konulan Araçların Seçimi:
GFY; her bir satışın başlamasından önce satışa konulacak araçların nihai listesini Site’de yayınlayacaktır.
GFY; hangi araçların satışa konulacağını belirlemede nihai yetkiye sahip olacaktır.
GFY; herhangi bir sebep açıklamak zorunda olmaksızın herhangi bir aşamada satışa konulan araçlardan bir veya daha
fazlasını değiştirme ya da satıştan çekmek veya yeni araç ekleme hakkına sahip olacaktır.
8.4) Satışların özelliklerinde değişim:
GFY; her bir satışa ait, herhangi bir bilgiyi, özellikle araç bilgilerinin girişi esnasında, yayınlanması ve/veya
dağıtımına bağlı olarak oluşabilecek bir hataya bağlı olarak, hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, herhangi bir
zamanda değiştirmek hakkını saklı tutar.
9) SATIŞA SUNULMASI:
9.1) Satın Alma Teklifi:
www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr üzerinden Araç(lar), farklı satış yöntemleri ile satışa sunabilir.
9.1.2) Açık Artırma ile Teklif Verme
Açık artırma ile teklif verme sürecinde KULLANICI diğer Kullanıcı’ların en son verdiği en yüksek teklif rakamını
görebilir ve teklifini en yüksek teklifin üzerinde verebilir. Teklif, satış sona ermeden önce tamamlanmalıdır. Satış
esnasında GFY tarafından belirlenen hemen al fiyatından teklif veren ilk KULLANICI aracın satın alımı için hak
kazanacaktır. Hemen al fiyatından satılmayan Araç(lar)da satış sona erdikten sonra ulaşılan en yüksek teklif GFY
tarafından kabul gördüğünde en yüksek teklifin sahibi kullanıcı Araç)ın satışı için hak kazanacaktır.
Hemen al fiyatının açık arttırma yöntemi ile geçilmesi durumunda, hemen al fiyatı geçersiz olacak, satış sona erdikten
sonra verilen en yüksek teklif GFY tarafından kabul gördüğünde en yüksek teklifin sahibi kullanıcı Araç(lar)ın satışı
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için hak kazanacaktır.
9.1.3) Açık Eksiltme ile Teklif Verme
GFY tarafından Açık Eksiltmede satışa sunulan araç(lar)a GFY’nin belirlediği satış fiyatı üzerinden belirli
periyotlarla indirim yapılarak satış yapılır, o periyot esnasındaki fiyatı onaylayan ilk Kullanıcı’ya GFY tarafından
kabul gördüğünde fiyatı onaylayan ilk kullanıcı Aracın satışı için hak kazanacaktır.
9.1.4) Sabit Fiyat ile Satış (Hemen al)
GFY tarafından Sabit Fiyat ile satışa sunulan araç(lar) GFY’nin belirlediği satış fiyatı üzerinden satışa sunulur ,
belirlenen fiyatı onaylayan ilk KULLANICI, GFY tarafından kabul gördüğünde Aracın satışı için hak kazanacaktır.

Kullanıcı; madde 8.2’ye uygun olarak yayınlanan satışın tüm süresi boyunca bir satış için, bir veya daha fazla araç için
satın alma teklifinde bulunabilir.
Satış sona erdikten sonra hiçbir satın alma teklifi yapılamaz. Satış devam ederken KULLANICI satın alma fiyatı
teklifi yaptıktan sonra teklifi geri çekemeyecek ancak açık artırma isterse daha yüksek bir satın alma teklifi yapmak
hakkına sahip olacaktır. İşbu sözleşme ile satın alma teklifini yapan KULLANICI, tekliften hiçbir şekilde
vazgeçemez, geri dönemez ve tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder, aksi halde vazgeçtiği her
bir araç için KULLANICI, GFY’ye bloke konulan Bedelini ceza-i şart olarak ödemeyi ve ayrıca GFY’nin uğrayacağı
her türlü zararı karşılama hak ve yetkisine sahip olduğunu KULLANICI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2 Araçların Görülmesi
GFY; satış sürecinin bitmesine iki (2) saat kalana kadar GFY’nin yetkili kıldığı kişiler sahada olmak ve daha önceden
randevu almak şartı ile; Kullanıcı’nın uzlaşılan yer ve zamanda bulunması halinde, talep eden Kullanıcı’nın satışa
sunulacak araçların durumunun incelemesine ve kontrol edebilmesine hak ve yetkisi vardır. Kullanıcı bu hakkını
kullanmakta yukarıda belirlenen şartlar dahilinde serbesttir.
9.3) Teklif Verme İşlemi :
9.3.1) Bir Teklifin GFY Tarafından Seçilmesi/Kabul Görmesi:
Teklif vermeye sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi siteye üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede
belirtilen şartlara haiz üyeler, sözleşmede belirtilen blokenin konulması kaydıyla katılabilecektir. Katılım için
18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şarttır.
9.1 maddesinde belirtilen satış yöntemleri göre satış sona erdiğinde aracın satın alma hakkını kazanan kullanıcı
belirlenecektir. GFY’nin tercihi birden fazla unsura dayanıyor olabilecektir; bu unsurlar KULLANICI tarafından teklif
edilen satın alma fiyatı, KULLANICI’nın mali durumu ya da GFY’nin takdir yetkisi altında olan başka unsurlar
olabilir. KULLANICI bu durumu kabul ettiğini ve bu hususta hiçbir itiraz hakkı bulunmadığını peşinen kabul, beyan
ve taahhüt etmektedir.
KULLANICI ARACA TEKLİF VERMEKLE; ARACIN EKSPERTİZ AÇIKLAMASINI VE GFY
TARAFINDAN BELİRLENMİŞ SATIŞ ŞARTLARINI VE USULLERİNİ DE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

9.3.2) GFY Tarafından Seçilen/Kabul Gören Satın Alma Teklifi ile İlgili Anlaşmazlık:
GFY tarafından kabul gören satın alma teklifi ile ilgili bir anlaşmazlık durumunda, GFY hangi KULLANICI’nın en
iyi satın alma teklifini vermiş olduğunu, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere ve bu kararla ilgi olarak
diğer kullanıcıların kanuni yola başvurma hakkı olmaksızın belirler.
GFY tarafından satın alma tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda ilk olarak kabul edilen satın alma teklifi, özelikle
Kullanıcı’nın kimliği ve/veya araçların satın alınmasında kullanılacak olan para kaynağı ile ilgili şüpheli bir durum
mevcut olduğunda, GFY seçiminden vazgeçmek, başka bir Kullanıcı’nın teklifini seçmek/kabul etmek ve/veya satışı
iptal etmek takdir ve yetkisine sahiptir.
Bu durumda GFY, satış işlemini kullanıcı’nın temerrüt ihtiva eden durumuna dayalı olarak iptal etme kararı alırsa,
temerrüde düşen kullanıcının’dan, kullanıcı’nın herhangi bir kanuni yola başvurma hakkı olmaksızın, satış katılım
ücretini talep etme hakkına sahip olacaktır.
10)SATIŞLARIN SONUÇLANMASI
10.1 Bildirim:
Her bir satışın sonunda aracı satın alma hakkını kazanan KULLANICI, satışın sona ermesinden sonraki iki (2) iş günü
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süresi içerisinde e posta ile yazılı olarak bildirilecek ve kullanıcıya ait kazandıklarım sayfasında ayrıca
belirtilecektir.
Satış bittikten sonra satışı kazanan KULLANICI ile e-posta mesajı vasıtasıyla irtibata geçilir. Kullanıcı’nın iş bu
sözleşmede yer alan e-posta hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilir. Satışı
kazanan bildirim yapılan KULLANICI, GFY veri tabanı kayıtlarına dayanarak GFY tarafından belirlenir. Kullanıcılar
iş bu hususa itiraz edemez.
10.2 Satış Tutarının Ödenmesi:
İşbu OSSŞ’na konu olan araçların satış bedelinin, GFY’ye ödenmesi, e-posta vasıtasıyla bildirimin
KULLANICI’ya iletilmesini takiben en geç 2 (iki) işgünü içerisinde GFY tarafından belirtilmiş olan banka hesabına
yapılarak gerçekleştirilecektir. Tüm ödemeler banka havalesi yolu ile GFY banka hesaplarına yatırılacaktır. 2(iki)
işgünü içerisinde ödemesi yapılmayan Araç(lar) için KULLANICI, GFY’ye Bloke Bedelini ceza-i şart olarak
ödemeyi ve ayrıca GFY’nin uğrayacağı her türlü zararı hak ve yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul, beyan ve
taahhüt etmektedir.
KULLANICI; araç bedeli dışındaki tüm araç satışından kaynaklanacak noter, damga vergisi dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere tüm masrafların kendisine ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Ödeme, KULLANICI’ tarafından yapılacak satışa konu olan aracın plakası dekont açıklamasına yazılacak ve ayrıca
ödemeye ilişkin bilgi GFY’ye e posta ile bildirilecektir. Satın alma teklifinin yukarıda öngörülen süre zarfı içerisinde
GFY’ye ödenmemesi durumunda, GFY seçilen KULLANICI’nın satın alma teklifini, iptal etmek hakkını saklı tutar.
Verilen süre zarfında satış bedelini ödemeyen herhangi bir KULLANICI, aracın mülkiyeti hususunda hiçbir hak talep
edemez, satıştan elenmiş kabul edilmekle birlikte ilgili aracın satışının yapılabilmesine engel bir eylem sergilemesi
nedeniyle GFY’nin ticari kaybını talep etme hakkını ve işbu teminat bedeli olarak yatırdığı bedel içerisinden takas
ve/veya mahsup etme hakkının olduğunu önceden kabul eder.
Bununla beraber GFY verilen süre zarfı içerisinde satış fiyatını ödememiş olan herhangi bir KULLANICI’nın Site’ye
erişim hakkını askıya alma ya da iptal etme hakkını saklı tutar.
Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra KULLANICI’nın sistem üzerinden alıcı bilgisi girişi yapması gerekir.
10.3 Araçların Teslim Edilmesi:
10.3.1) Araçların Teslim Edilme Tarihi ve Yeri:
KULLANICI ve/veya yazılı olarak yetkilendireceği kişiler veya alıcı bölümüne isim bilgisi girilmiş olan kişiler
araçları teslim almak için tek sorumlu olacaktır, ilgili maliyetleri ve riskleri üstlenecektir.
Araçların teslim edilme tarihi, GFY tarafından yapılan teklifin KULLANICI tarafından değerlendirilmesi ve
mutabakat sağlanması şeklinde belirlenir. Ancak bu tarih hiç bir zaman araç bedelinin ödenmesinden ve noter
satışının yapılmasından önceki bir tarih olamaz.
Araç(lar)ın teslim edilmesinden önce GFY, hangi Araç(lar)ın, hangi tarihte, nerede ve kime teslim edileceğini
KULLANICI’ya teyit edecektir.
Araç(lar), GFY tarafından bildirilen teslim yerlerinden teslim edilecektir.
Araç(lar)ın KULLANICI tarafından, teslim yerlerinden Araç(lar)ın noter satışı yapıldıktan sonra, en geç 5(beş)
işgününde alınması gerekmektedir. Belirtilen süreden geç alınması durumunda, GFY, hukuki ve cezai her türlü
sorumluluk KULLANICI’ya ait olmak kaydı ile Araç(lar)ı muhafaza edebilecektir. Bu muhafaza süresince GFY’nin
hiçbir sorumluluğunun olmayacağını KULLANICI şimdiden bilir, kabul ve taahhüt eder. GFY kendi serbest
inisiyatifine bağlı olarak ve hiçbir zorunluluğu olmadığı halde GFY’ne Araç(lar)ı KULLANICI’nın adına sigorta
işlemleri ve park hizmeti dahil muhafaza edebilecek, bu muhafaza işlemi ile ilgili tüm masrafları vergiler dahil
KULLANICI’dan tahsil etmek ve/veya etmek yetkisine sahip olacaktır. KULLANICI, bahsi geçen tüm masraf ve
vergiler ödenmediği müddetçe GFY’nin ilgili Araç(lar)ı teslim etme yükümlülüğünün bulunmadığını, bilakis
Araç(lar)ı teslim etmemek hak ve yetkisine sahip olduğunu bila itiraz kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Araçların depolanması için GFY tarafından tahsil edilecek tutar günlük vergiler hariç her bir araç için günlük
muhafaza bedeli olarak en az 10 TL +KDV olacaktır. Sigorta bedeli ve diğer masraflar GFY’nin ilgili bildirimini
takiben ayrıca aynen faturalanacaktır.
10.3.2) Araçların Alıcı Tarafından Teslim Alınması:
Teslim alma gününde, GFY, KULLANICI veya KULLANICI tarafından teslimata yetkili kılınan temsilcisine veya
alıcı bölümüne isim bilgisi girilmiş olan kişilere Araç(lar)ın GFY’de ise tescil belgelerini, var ise araç yedek
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anahtarları ya da şifre kartlarını teslim edecektir.
KULLANICI veya onun temsilcisi; Araç(lar)ın teslim alınması sırasında teslim alma belgesi olarak adlandırılan
bir belge imzalayacaktır ve Araç(lar)ın satış tarifine uygun olduklarını onaylayacaktır. Teslim alma belgesi
araçların KULLANICI veya temsilcisi tarafından teslim alınma tarihini de tasdik eder.
KULLANICI ya da onun temsilcisi; teslim alma belgesini imzalamaksızın Araç(ları) teslim alamayacaktır.
10.4. Araçların Teslimi Sırasında Kullanıcının İnceleme Yükümlülüğü
Araçların ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları sitede yer almakta olup, araç çalışır ve halihazır mevcut durumları ile satışa
sunulduğundan üyenin araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak açık
artırmaya katıldığı kabul edilmektedir.
Satışa konu araçlar ekspertiz raporuna uygun, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır.
Kullanıcı, aracın ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak GFY’ye karşı araçta eksiklik, ayıp vs.
sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri
kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten
itibaren DERHAL aracı kontrol ve muayene etmekle yükümlüdür. Araçta ekspertiz raporunda yer almayan
arıza/sorunun bulunması durumunda üye arıza/sorunu, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten
itibaren yedi DERHAL GFY’ye ulaşacak şekilde NOTER YA DA İADELİ TAAHHÜTLÜ olarak bildirmekle
yükümlüdür. Bu süre içerisinde GFY’ye ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilmeyen/ulaşmayan arıza/sorunlardan
GFY sorumlu değildir.
GFY’ye yapılacak bildirimlerin ulaşmasının ardından iddianın yerinde olup olmadığı konusunda GFY kendisi
tarafından belirlenecek bağımsız bir ekspertiz firmasından rapor alacaktır. Kullanıcının iddiasının bağımsız
ekspertiz firmasının raporu ile ispatlanması ve aracın satıldığı mevcut haline uygun olarak iade edilmesi kaydıyla,
araç GYF tarafından iade alınarak Kullanıcı’nın ödemiş olduğu satış bedeli ve belgelenmek kaydıyla resmi alım
satım masrafı Kullanıcı’ya iade edilecektir.
İade nedeniyle GFY’den başkaca hiçbir ad altında hak ve alacak talep edilemez. Bağımsız ekspertiz firmasının tanzim
edeceği rapora Kullanıcı itiraz edemez. İadeden kaynaklanan alım satım masrafları GFY’ye aittir. Kullanıcı aracı GFY
tarafından belirlenecek adreste iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca olağan kullanımdan kaynaklanan eskimeler haricinde
araçta hasarların oluşmuş olması durumunda, GFY aracı iade almakla yükümlü değildir. İade alım yükümlülüğü,
aracın GFY tarafından noter satışının yapıldığı kişi adına kayıtlı olması kaydıyla geçerli olup, aracın satılması/el
değiştirmesi durumunda GFY aracı iade almakla yükümlü değildir.
10.5 Mülkiyetin Muhafazası-Mülkiyetin Nakli Risklerin Devri
www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr üzerinde satış işlemi onaylanmamış olan Araç(lar)ın ödemelerinin
gerçekleşmesini müteakip noter satış devir işlemleri başlar. Noter satışı gerçekleşmemiş Araç(lar) KULLANICI’ya
teslim edilemez ve GFY Araç(lar)ın mülkiyetini muhafaza eder.
KULLANICI’nın Araç(lar)ın KULLANICI haricinde bir başka 3. kişilere satılmasını talep etmesi durumunda;
KULLANICI’nın www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr kayıtlı e-posta hesabından yazılı talepte bulunması
gereklidir,
GFY 3. Kişi ile satışı kazanan KULLANICI arasındaki faturalaşma dahil hiçbir işlemden sorumlu olmayacaktır.
10.6 Mülkiyetin ve Risklerin Devri
Araç(lar)ın mülkiyetinin ve risklerinin devri satış bedelinin tamamının KULLANICI tarafından ödemesinin
yapılmasından sonra gerçekleşir.
Noter satışının gerçekleştirdiği tarih itibarı ile ve mülkiyetin devri sonrası ortaya çıkabilecek Araç(lar)la ilgili tüm
doğrudan ya da dolaylı maddi ve manevi sonuçlar için, kendi sigorta kapsamında olsun ya da olmasın, KULLANICI
tek başına sorumlu olacaktır.
Bu yüzden araçları sigortalanması için uygun tedbirleri almak ve bununla ilgili olarak araçların alınması
sırasında sigorta belgesi düzenlemek KULLANICI sorumluluğunda olacaktır.
Araç devir (satış) işlemleri sadece KULLANICI ya da alıcı olarak bilgileri girilen kişi tarafından GFY’ne verilen
vekaletname ile müşavirlik firması tarafından yapılacaktır.
10.7 Araç Garantileri
Araç(lar) yürürlükteki yasal garantilerden başka hiçbir garanti olmaksızın görüldüğü gibi satılmaktadır.
KULLANICI; satışa konu Araç(lar)ın marka ve modelini kendi arzusu ile seçtiğinden satıştan önce Araçlar(ın) durumunu
inceleme ve kontrol etme imkanına sahip olduğunu, araçları gerekli özeni gösterip inceleyerek satın aldığını
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ve dolayısıyla, GFY’nin Araç(lar)la ilgili herhangi bir kusur ya da ayıp kapsamına giren konuda sorumlu
olmayacağını kabul ve beyan eder.
Araç(lar)ın durumunun, GFY tarafından www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr isimli Site üzerinden satışa
sunulmasında tanımlanan bilgileri ile bariz biçimde uyuşmazlık içerisinde olması halinde, KULLANICI yazılı bir
formatta veya teslim belgesinde belirteceği şekilde teslim alma işlemini reddedecektir ve bununla ilgili olarak
GFY’yi derhal bilgilendirecektir. GFY tarafından beyan niteliğinde olmayan bilgiler (ekspertiz gibi ) bu kapsam
dahilinde kabul görmeyecektir.
www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr Site’si üzerinden yapılan satıştaki tanıma uygun olmayan Araç(lar)ı teslim
almayı
kabul etmiş olan KULLANICI, satışı bu haliyle ve tamamen kabul etmiş sayılarak satışın tümüne veya bir kısmına
itiraz etmek için Araç(lar)ın uygunsuzluğunu sebep gösteremeyecektir. KULLANICI bu durumu şimdiden bilir kabul,
beyan ve taahhüt eder.
GFY; satılan Araç(lar)ın, üreticinin teknik şartnamelerde yaptığı, yasal veya düzenleyici
hükümlerdeki değişikliklerinden kaynaklanan uygunsuzluğundan sorumlu değildir.
10.8 Harçlar- Vergi- Yükümlülük
10.8.1 Harçlar
Satılan her Araç(lar) için, satış fiyatına ek olarak satış işlemi ile ilgili doğacak tüm masrafları, harçları ve vergileri
KULLANICI’ya aittir, bu masraflardan birini ya da bir kaçını GFY ödemiş ise KULLANICI’dan tahsil edecektir.

10.8.2 Vergilendirme ve Yükümlülükler
Araç(lar)ın satışı ile bağlantılı olarak tüm vergi ve harçlar KULLANICI’ya aittir
KULLANICI; Araç(lar)ın noter devrinden sonra, tüm vergilerden, araçların mülkiyetinin devri ve/veya alımıyla
ilgili çevrenin korunması ile ilgili herhangi bir yeni düzenleme ile bağlantılı tüm vergilendirme, mali veya diğer
vergiler mevcut ya da gelecek olan aynı şekilde tüm ceza veya ek vergilerden sorumlu olacaktır.
11) GİZLİLİK ve VERİLERİN KORUNMASI
KULLANICI’lar, Site erişimleri esnasında ve/veya www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr Site’si üzerinden
yapılan satışlara katılımları esnasında, ister yazılı ister sözlü veya hangi şekilde olursa olsun tüm bilgileri saklı
tutmayı taahhüt eder. Bu bilgileri, bilme yetkisi olanlar dışındakilere ve üçüncü şahıslara, herhangi bir sebeple
iletemezler veya bu bilgilerden alıntı yapamazlar.
Bununla ilgili olarak KULLANICI; GFY‘den satın alınan Araç(lar)ı satarken, GFY’ni işaret eden herhangi bir
isim, detay ve bilgileri kullanamaz ve iletemez.
KULLANICI; ayrıca GFY’den satın aldığı tüm araçlardaki, GFY’ni ve/veya GFY’nin kiracı müşterisini tanımlayan
yapışkan etiketlerin, belgelerin, plaka altlıklarının ve herhangi bir görsel veya yazılı unsurların imha edilmesinden
çıkarılmasından sorumludur.
Site KULLANICI’ları, hiçbir şekilde GFY’nin önceden ve açık izni olmaksızın, GFY’nin adı, ticari markalarını
ve/veya logolarını herhangi bir reklam, iletişim ve pazarlama unsuru olarak kullanmamayı ve atıfta
bulunmamayı taahhüt eder.
İşbu OSSŞ kapsamındaki Gizlilik Anlaşması, KULLANICI’ların, Site’ye erişimleri iptal edilmiş, şüpheli bir
durumdan dolayı askıya alınmış vb. dahi olsa, her ne sebeple olursa olsun hiçbir sınırlı süreye bağlı
kalmaksızın geçerlidir.
KULLANICILAR’ın bahsi geçen hususlara aykırı davranması halinde GFY’nin uğrayacağı her türlü diğer menfi
ve müspet zararlarını tazmin etme hakkı saklıdır.
Siteye erişim ve/veya online satışlara katılım kapsamında toplanan KULLANICI kişisel bilgileri, GFY’nin site
üzerinden verilen hizmetleri ve müşteri/KULLANICI ilişkisi yönetimini sağlamak amacıyla kullanımına yöneliktir.
İş bu OSSŞ’nin imzalanmış olması ile, açıkça anlaşılmaktadır ki GFY gerektiğinde, yukarıda belirtilen amaçlara
uygun olarak, sözleşme şartları gereği, kredi değerlendirmesi ve hukuki gerekçeler ile Avrupa Birliği dahilinde veya
haricinde faaliyet gösteren iştirakleri dahilindeki iş ortakları, aracı kurumları ve servis sağlayıcıları vb. kurumlar ile
bu verileri paylaşma hakkına sahiptir.
Kişisel verilerin iletimi, bu verilerin korunmasını sağlamak için T.C. yasal koşulları altında vuku bulur.
KULLANICI’lar; kişisel verilerine erişim hakkına, bu verilerde düzeltme talep etmeye ve bu bilgilerin gizlenmesini
talep etme hakkına sahiptir. GFY, kişisel verileri işbu sözleşme ve faaliyet konusunda serbestçe kullanmak, yurtiçi
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ve/veya yurtdışında muhafaza etmek hak ve yetkisine sahip olacaktır. KULLANICI bu durumu şimdiden bilir
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı’lar GFY’nin, Kullanıcılara ait olan kredi kart bilgilerini hiçbir şekilde tutmadığını ve kredi kart bilgilerini
ilgili bankaya şifreli şekilde gönderdikten sonra sistem de tutmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu sebeple GFY’den
hiçbir isim ve ad altında herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
12. SİTE’NİN İÇERİK, AMAÇ VE GÜVENLİĞİ:
İçeriği kapsamında, Bireysel alıcılara yönelik, 2. el otomobil işi alanında interaktif hizmetler sunan Site,
www.ikincielgaraj.garantibbvafilo.com.tr adresinden işletilmektedir.
GFY’nin Site’de sunulan interaktif uygulamalara ilişkin bilgilerinin hiçbir koşul altında geniş ve çok ayrıntılı
olduğu kabul edilemez, zira GFY bu bilgileri, mümkün oldukça net olarak verebilmek ve elinden geldiğince eksik
olmaması amacıyla sağlamıştır.
Bahsi geçen bilgilere dayanarak bir karar vermeden önce, KULLANICI’lar, bu bilgilerin gereksinimlerine ve
ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Bu husustaki eksik inceleme ve yanlış
anlaşılmalardan GFY’nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağı KULLANICI’lar tarafından kabul, beyan ve
taahhüt edilmiştir.
KULLANICI’ların Site’ye erişiminin veri iletişimi ile ilgili olarak kesintiye uğramasından, erişim hızında,
sistemde oluşabilecek aksaklıklardan ve sitenin işletiminde yaşanacak teknik arızalardan, GFY sorumlu tutulamaz.
GFY; dilediği herhangi bir aşamada, uygulanabilir yasalar çerçevesinde, kendi tercihine bağlı olarak Site üzerinde
reklam kullanabilir.
GFY; Site üzerinden, iştiraklerinin kendi sitelerine erişim bağlantıları verme durumunda, iştirakleri tarafından
dağıtımı yapılan bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği hususunda garanti veremez ve sorumlu tutulamaz.
GFY’nin iştiraklerinin ve onların iş ortaklarının sorumluluğu ve yönetimi altında bahsi geçen bilgi, reklam hizmet ve
pazarlama faaliyetlerin uygunluğu, doğruluğu, bütünlüğü ve bilgilerin içeriğinin uygunluk değerlendirmesi GFY’nin
sorumluğunda değildir.
KULLANICI; OSSŞ’ni imzalayarak, GFY’nin Site’ye erişimdeki riskler, tehditler kesintiler, resim dosyalarındaki
görüntü ihlalleri, hizmet ve bilgilerin uygunluğu vb. hususlarda elinden geleni yaptığını kabul ederek, GFY’nin bunun
dışında bir sorumluluğu ve garantisi olmadığını kabul ve beyan eder.
KULLANICI; yukarıda belirtilen tüm şartları kabul etmiştir ve GFY’ni belirtilen ve benzer şartlarla ilgili herhangi bir
yükümlülükle ilgili sorumlu kılamaz.
13) SİTE’NİN KULLANIMI VE FİKRİ MÜLKİYET
KULLANICI’lar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, otomotiv sektörünün ve fikri mülkiyet hakkının, elektronik
ticaret kurallarının yasal ve düzenleyici hükümlerinin tümüne koşulsuz olarak uymayı taahhüt eder.
Sitedeki tüm içerikler, fikri mülkiyet hakları, marka tescil hakları ve rekabet yasaları çerçevesinde korunmakta olup, GFY
‘ye aittir. Bu, özellikle Internet KULLANICI’larının Site üzerinden erişime sahip oldukları çoklu ortam yaratımları,
yazılım, metinler, makaleler, fotoğraflar, tescilli ticari markalar, veri tabanları, ses ve benzeri ile ilgili olarak sınai ve fikri
mülkiyet hakları, fotoğraflarda gösterilen modellerin görüntü hakları, bu fotoğrafların fotoğrafçı ve ajans hakları, kişisel
verilerin kullanımıyla ilgili kişilerin korunması ile ilgili veri koruma ve bireysel özgürlükler yasası, basın hakları,
bilgisayar dolandırıcılığından korunmak için geçerli olan yasal hükümlere uyulması zorunludur.

Sonuç olarak, KULLANICI’lar şunlardan men edilmişlerdir: Sahte kimlik oluşturma veya üçüncü bir tarafın
kimliğinin gasp edilmesi, virüs dağıtımı, Trojan Horse vb.(truva atı), veya başka diğer hasar verici veya yok edici
program uygulama, Site’nin çalışmasını engelleme, bu eserin yasal sahibinden izin almaksızın önceden mevcut
olan işin içeriğinin bir kısmını veya parçasını kendine mal etme, GFY veya üçüncü bir tarafa ait ticari marka, şirket
adı, logo ve başka diğer ayırt edici işareti kullanma ve/veya çoğaltma, bir siteye veya Site’nin bilgi sisteminin
yönetimine tecavüz veya tecavüz girişimi veya orada ihtiva edilen öğeleri tamamen veya kısmen değiştirme.
GFY; güvenlik nedeniyle KULLANICI'nın site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve
gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, Kullanıcılik dondurma, Kullanıcılik iptal etme ve benzeri her türlü
müdahalede bulunabilir.
GFY; önceden KULLANICI'ya bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen
değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir veya alan adı
yönlendirmesi yapabilir.
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GFY; Site'de satışa sunulan araçlar ile satışlar hakkında KULLANICI'ya belirli periyotlarda e-posta ile duyuru
gönderebilir. Bu kapsamda KULLANICI, GFY’nin kendisine e-posta ile bildirimde bulunmasını kabul ettiğini beyan
eder.
GFY; dilediği zamanda, önceden KULLANICI'ya bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini
değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir veya tamamen iptal edebilir,
kısmen veya tamamen sona erdirebilir.Aksi; Sitesi üzerinde belirtilmediği sürece, GFY’nin Site’nin düzenlemesini ve
işletmesini sağlayan fikri mülkiyet haklarının yasal sahibi olması sıfatıyla, Site görsel, grafik, tasarımı, ergonomisi,
işlevleri, yazılımı, metinleri, hareketli ve sabit görüntüleri, sesi, teknik bilgisi, çizimleri, grafikleri ve Site’yi oluşturan
diğer tüm öğeleri, veri tabanlarında, onların yapısında ve içeriklerinde, Site tasarımının tüm unsurlarında, -ister grafik
ister teknik olsun- ticari markalarda, patentlerde, isimlerde, şirket kısa adlarında, logolarda, renklerde, grafiklerde
veya site bağlamında GFY tarafından kullanılabilecek, gerçekleştirilebilecek veya uygulanabilecek tüm işaretlerde
GFY yasal hak sahibidir.
Bu yüzden burada bahsedilen, Site’nin tümünün veya kısmen kopyalanması, kopyalanmaya teşebbüs edilmesi, Site
üzerindeki unsurların doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması ve aynı şekilde ticari markaların, patentlerin,
isimlerin, şirket kısa adlarının, logoların, renklerin, grafiklerin veya Site üzerinden erişilebilir öğelerin üzerinde
gösterilen tüm işaretlerin değiştirilmesi ve daha genel olarak bu genel koşulların yerine getirilmesi bağlamı dışında
bu öğelerin herhangi bir şekilde çoğaltılması veya kullanımı yasaklanmıştır. Buna uyulmaması durumunda, bu
uygulamalar kanunun ihlal edilmesi olarak addedilecektir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan yasal
hükümlerince yaptırıma tabi olacaktır.
KULLANICI; çıkabilecek ihtilaflarda, GFY’nin her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet
ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını,
bu maddenin HMK kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
14) Ahlaki Kurallar
* KULLANICI, Araç(lar) satın alma işleminde kolaylık ve fırsat sağlaması amacıyla herhangi bir
GFY çalışanı ile yakınlık ve iletişim kurmaktan kaçınacaktır
* KULLANICI, işbu sözleşme içeriğinde yer alan ve ilgili bulunan konularla ilgili olarak GFY ve
çalışanları hakkındaki bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.
* KULLANICI, GFY çalışanına yüksek miktarda para değeri olan hediye ve ödül veremez
15) NİHA-İ HÜKÜMLER
15.1 Uygulanan Kanun:
Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerlidir.
15.2 Bağlayıcı Dokümanlar/Sözleşmenin Bütünlüğü:
GFY, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde
tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan
itibaren kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.
KULLANICI ARACA TEKLİF VERMEKLE; ARACIN EKSPERTİZ AÇIKLAMASINI VE GFY TARAFINDAN
BELİRLENMİŞ VE GEREKLİ GÖRÜLEN ZAMANLARDA GÜNCELLENMİŞ SÖZLEŞME HÜKÜM VE
SATIŞ ŞARTLARINI DA KABUL ETMİŞ SAYILIR.
15.3 Tarafların Bağımsızlığı:
İşbu Sözleşmenin kabulü , Kullanıcı lehine hiçbir ortaklık, ortak girişim veya işveren/çalışan veya ticari isim
veren/alan ilişkisi oluşturma etkisi veya amacına sahip değildir.
Taraflardan hiçbiri başka diğer bir taraf adına veya adı altında herhangi bir anlaşmaya giremez. Bu yüzden, taraflardan
her biri bu bakımdan üçüncü bir tarafı yanıltabilecek herhangi bir şey yapmamayı, herhangi bir anlaşmaya girmemeyi
ve diğer taraf adına garanti teklif etmemeyi taahhüt eder.
15.4 Mücbir Nedenler
Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici
ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, lokavt, savaş(ilan
edilmiş veya olmasın), iç savaş, terör eylemleri deprem, yangın, su baskını vb afetler devletin karar ve eylemleri vb).
Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu
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tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz.
15.5 Kısmi Geçersizlik :
İşbu Sözleşmenin maddelerinden birinin hükümsüz, uygulanamaz ve geçersiz olma durumunda, bu madde
yazılmamış olarak addedilecektir ve Sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini veya devamını etkileyemeyecektir.
15.6 Feragat Edilemezlik:
Taraflardan birinin Sözleşmeye göre haklarından birinin uygulanmasını sağlamazsa veya diğer tarafın üzerine düşen
yükümlülüklerinden veya sorumluluklardan herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmemesi durumunda, o
zaman bu bahsi geçen tarafın Sözleşme’den kaynaklanan haklarından, yükümlülüklerinden ve sorumluluklarından
feragati olarak addedilmez.
15.7 Sözleşme Süresi ve Feshi
15.7.1) İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve GFY’nim üyenin üyeliğini iptal etmesi
ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona
erer.
90(doksan) gün sistemde tanımlı hiçbir satın alma hareketi olmayan KULLANICI’nın KULLANICI’lığının, GFY
isterse GFY tarafından iptali ve sözleşmesinin feshi için ihbara gerek duyulmayacaktır.
15.7.2) Kullanıcı’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya
tamamen aykırı davranması durumunda GFY, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek
taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcının üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta
olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı satışları kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal
edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Kullanıcı GFY’den hiçbir hak ve talepte bulunamaz. GFY doğmuş/doğacak her
türlü zararını Kullanıcıdan’den talep etmeye yetkilidir. GFY işbu zararlarını Üyenin vermiş olduğu herhangi bir
bildirime gerek olmaksızın irad kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Kullanıcı bu hususa itiraz edemez. Kullanıcın
sorumluluğu BLOKE BEDEL VEYA ÖN PROVİZYON BEDELİ miktarıyla sınırlı değildir.
15.7.3) GFY iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın
tek taraflı olarak feshederek Kullanıcı’nun üyeliğini iptal etmeye ve Kullanıcı’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da
alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı satışları kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye
yetkilidir. Bu takdirde Kullanıcı haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete
aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek GFY’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan
tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.
15.7.4 Kullanıcı, üyeliğini iptal etmek istediği takdirde; info@ikincielgaraj.com e-posta adresine iptal talebini
iletecektir. İptal talebi kullanıcının hak kazandığı satışların yükümlülüklerinin yerine getirmek şartıyla GFY tarafından
yerine getirilecektir.
15.8 Başlıklar:
Maddelerin başlıkları yalnızca bilgi amaçlıdır ve Sözleşmenin yorumlanmasını veya içeriğini etkilemez. Sözleşme
maddeleri ve başlıkları arasında yorum zorluğu olması durumunda başlıkların mevcut olmadığı düşünülecektir.

16) GEÇERLİ KANUNİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
16.1 Geçerli Kanun:
Buradaki katılım için genel koşullar ve aynı şekilde muhtemel satışlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde
uygulanacak ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır.
16.2 Anlaşmazlıkların Çözümü:
Taraflar Katılım için Genel Koşullar ve/veya Satışlar ile bağlantılı olan veya bunlardan doğabilecek tüm
anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri olacaktır.

YUKARIDAKİ KATILIM İÇİN GENEL KOŞULLAR’I OKUDUĞUMU VE TAM OLARAK ANLADIĞIMI
VE BUNLARI HİÇBİR KISITLAMA VEYA ÇEKİNCE OLMAKSIZIN KABUL ETTİĞİMİ KABUL,
BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

12

