OTOGONG ARACILIK ve DANIŞMANLIK HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

E İHALE HİZMET SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
İşbu Hasarlı araç, çalıntı buluntu araç, ikinci el araç vb. malların kalan değerlerine (sovtaj) elektronik
ortamda fiyat teklifi alma ve yazılım kullandırma Sözleşme ’si (kısaca “Sözleşme” olarak
anılacaktır);
Bir tarafta Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 Sarıyer /
İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili ’ne 875379 Ticaret Sicil No. ile kayıtlı, internet
sitesi adresi www.autogong.com olan OTOGONG ARACILIK ve DANIŞMANLIK HİZ.
TİC.LTD.ŞTİ. (bundan sonra kısaca ‘’OTOGONG’’ olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta SİTE
üzerinden bu işbu sözleşmeyi ve kullanım koşullarını kabul edip, formları doldurarak ve istenilen
bilgileri sağlamak koşulu ile üyelik işlemlerini gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişi (bundan sonra
kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında ÜYE’nin SİTE’de bulunan sözleşmeyi onayladığı
tarihinde, aşağıdaki hüküm ve şartlar dâhilinde onaylanarak, kabul edilmiştir.
İşbu sözleşmede OTOGONG ile ÜYE birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
TANIMLAR
SİGORTA: Kasko ve Trafik Poliçesi kesmeye yetkili olan, poliçelendirdiği mal ve araçların
hasarlanması sonucu hasarlı haline fiyat teklifi (sovtaj) oluşturulmasını isteyen ve bu teklifleri
değerlendirerek satılmasına karar veren sigorta şirketi.
SİGORTALI: Sigorta şirketinden kasko veya trafik poliçesi ile sigortalattığı aracın veya emtianın
hasarlanması sonucu sigorta şirketinin ilgili araç veya emtiaya hasarlı halde internet platformunda
fiyat teklifi oluşturduğu malın kanuni sahibi gerçek veya tüzel kişi/ler.
SOVTAJ: fiyat oluşturulmak istenen ve ihale edilen malın kalan değeri (alıcının almaya talip olduğu
bedel).
E-İHALE PLATFORMU: Otogong tarafından sovtaj değeri oluşturulmak istenen araç, emtia vb.
için oluşturulan satıcıların ilgili araç, emtia vb. sergiledikleri alıcıların ise sergilenen bu araç, emtia
vb. alım teklifi/talebi oluşturdukları elektronik ortamda hizmet veren mülkiyeti OTOGONG’a ait (bu
sözleşmede kısaca, platform diye geçecektir) ihale ilan platformu ve yazılımı.
ÜYE: İhale platformu üzerinden yayınlanan araç ve mallara üye olarak satın alma teklifi vererek
satın almaya talip (satın alma vaadi) olan, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, OTOGONG
tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen gerçek veya tüzel kişi/ler. 18 yaşından gün almış
bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye
olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit
Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler,
Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki
ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.
OTOGONG (AUTOGONG): alıcı ve sovtaj değeri oluşturmak isteyen taraflar arasında elektronik
ortamda ihale ilan platformu ile aracılık sağlayan kurum.
PERT: sigortalanan araç, emtia vb. hasarlanması sonucu sigorta şirketinin bu hasarı onarmak yerine
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hasarlı halde çekme belgeli ve/veya plakalı ruhsatlı olarak satması.
HURDA (ÖTA): “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü” Yönetmelik kapsamındaki Araç/lar.
SİTE: OTOGONG tarafından belirlenen çerçeve içerisinde Hasarlı araç, çalıntı buluntu araç, ikinci
el araç vb. malların kalan değerlerine (sovtaj) elektronik ortamda fiyat teklifi alma ve yazılım
kullandırma hizmetlerinin ve içeriklerinin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün
olan web sitesidir.
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İş bu sözleşmenin konusu platformda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve
Platform ile sigorta şirketlerinin hasarlı araçları, çalıntı buluntu araçları, hurda araçları ve piyasadaki
ikinci el araçların OTOGONG’ a ait internet platformu üzerinden e-ihale yöntemi ile alıcıya
sunularak fiyat alma (satın alma vaadi) ve sigorta şirketi/araç malikinin onay vermesi ile alıcıya
satılması ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. ÜYE iş bu sözleşme hükümlerini kabul
etmekle platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Otogong tarafından
açıklanan ve/veya açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. ÜYE bahsi geçen/geçecek
beyanlarda her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
MADDE 3- ÜYE’ NIN ÜYE OLMA KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ÜYE platformda yayınlanan ilanları görmek ve kullanıcı olarak yararlanmak için üyelik işlemleri ve
sözleşme ve gereklerini tamamlaması sonucunda kullanıcı olmaya hak kazanacaktır. Bu işlemler:
3.1.Platforma üye olabilmek için tam ehliyetli olmak ve tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam
etmeye yetkili olmak. www.autogong.com adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik
Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu
işaretlemiş ve ‘’ Ileri veya Kaydet ve Devam et veya Kaydet ve Çık veya Gönder veya Devam vb.”
butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış olması, Üye kullanıcı bilgilerinin OTOGONG’ a
iletilmiş olması, kimlik bilgilerinin verilmiş olması, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması,
OTOGONG tarafından istenilen evrakların SİTE içindeki formda belirtilen sürede OTOGONG’a
iletmiş olması, ÜYE tarafından yararlanılmak istenen hizmet ücretinin OTOGONG banka hesabına
ödenmesi ve gerekli teminatların verilmesi suretiyle ÜYE’ nin OTOGONG tarafından kayıt
edilmesidir.
Belirlenen süre içerisinde istenen hizmet ücretini ödemeyen, OTOGONG tarafından istenilen
evrakları OTOGONG’a ulaştırmayan ya da SİTE’de bulunan formu gerçeğe aykırı bilgiler ile
dolduran ÜYE’nin üyeliğini onaylamama ya da iptal etme hakkı OTOGONG’a aittir. Formda
istenilen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi sonrasında oluşacak zararlardan ÜYE tek
başına sorumludur. OTOGONG uğrayacağı zararları tazmin hakkını saklı tutar.
3.2.ÜYE OTOGONG’ un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara ve
sigorta şirketine açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde resmi makamlarca usulü
dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, ÜYE ye ait gizli/özel/ticari resmi makamlara ve
sigorta şirketine açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa
olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE platform hizmetlerinden
yararlanırken ve platform hizmetleri ile alakalı herhangi bir işlemi gerçekleştirirken veya yerine
getirirken iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve
yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve
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onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.
3.3.ÜYE’ ye verilen şifre sadece kendi kullanımına verilmiş ve bununla sınırlı olup üçüncü kişilere
devir edilemez/kullandırılamaz. Verilen şifrelerin doğru kullanımından ÜYE sorumludur. ÜYE
kendisine verilen şifreyi değiştirerek yalnız kendisi kullanabilir. ÜYE kendisine verilen şifreyi
sadece kendisi kullanmaya yetkili olup bu şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını şimdiden kabul,
beyan ve taahhüt eder. Bu şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğacak tüm zarar ve
sorumluklardan alıcı sorumludur. ÜYE, şifresini korumak konusunda OTOGONG’ a karşı
sorumluluğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜYE’ nin OTOGONG e-ihale platformunda kendisine verilen ÜYE şifresi kullanılarak verilen teklif
ve harici değişikliklerin tamamından ÜYE sorumludur. ÜYE şifresi kullanılarak verilen tüm teklif
ve değişiklikleri şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE kendisine verilmiş olan şifreyi aldıktan
sonra hemen değiştirerek münhasıran kendisinin kullanacağı hale getirmek zorundadır.
3.4.ÜYE, OTOGONG e-ihale platformunda olan araçların değerlendirilmesi, teklif verilmesi ve
e-ihale platformu iş akışları ile alakalı kullanım eğitimini aldığını ve sözleşme yükümlülüklerine göre
e-ihale platformunu kullanacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜYE, OTOGONG e-ihale platformunda olan ve kendisine değerlendirme/satın alma için sunulan
araçların, diğer tüm ürünlerin, OTOGONG’ un mülkiyetinde olmadığını son tasarruf sahibini sigorta
şirketi ve araç sahibi olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
ÜYE Platform dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka
uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin platform üzerinden yayınlanmasının veya bu
içeriklere bağlı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir
hukuka aykırılık yaratmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedirler. OTOGONG, ÜYE tarafından
OTOGONG’ a iletilen veya platform üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve
sağlanan ve/veya sigorta şirketi tarafından iletilen bilgilerin ve içeriklerinin doğruluğuna araştırma;
bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu
içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklere bağlantılı ürünlerin satışının ve
teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi
söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ve hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya
çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
3.5. OTOGONG’ un sunduğu hizmetten ve Platformdan yararlanan ÜYE/LER yalnızca hukuka
uygun amaçlarla platform üzerinden işlem yapabilirler. ÜYE’ lerin Platform üzerinde/dâhilinde
yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her ÜYE OTOGONG’
un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek
nitelikteki platform dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri,
dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde iş bu madde
içerisinde belirtilen içerikleri başka bir platform veya yapı üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu
eylemleri gerekse de başka yollarla OTOGONG ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete
girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak
gerçekleştirdikleri platform üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin veya uğrayabilecekleri
zarardan dolayı OTOGONG doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.6. ÜYE Platform da ihale sonrası araç veya araçları almaya hak kazandığı kesinleştiği takdirde
sigorta veya araç maliklerinin istekleri veya OTOGONG’ un bu şirketlerle yapmış olduğu anlaşma
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veya sözleşmeler doğrultusunda konu araçların kati noter satışları ÜYE ye plakalı, hurda belgeli veya
çekme belgeli olarak yapılabilir veya sözleşmeyi onaylamış olan ÜYE şirket üzerine veya ÜYE şirket
sicil kayıtlarında şirket ortağı gözüken kişi veya kişiler üzerine kati satışını almayı şimdiden kabul
beyan ve taahhüt eder. ÜYE platform üzerinden yaptığı ve kendisine kalan araçların para borcu
ifasını sigorta/sigortalı/araç maliki güvenli hesabına para transferi yaparak borcun ifasını
gerçekleştirebilir. ÜYE’ nin bunun dışında başka biçimlerde yapacağı para borcunun ifası
OTOGONG’ un hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi, ÜYE ve sigorta/sigortalı/araç maliki/leri nin
hak ve borçları da iş bu sözleşme kapsamına tabi değildir. Ancak OTOGONG’ un SİGORTA ile
yapmış olduğu sözleşme kapsamında para borcunun ifası SİGORTA onayı ile OTOGONG üzerinden
gerçekleştirilebilir. ÜYE, OTOGONG’ un aracı olduğu bu durumda ilgili tutarı mutlak surette
OTOGONG’ un banka hesabı üzerinden yapacaktır. OTOGONG kesinleşen aracın satın alma
bedelini ÜYE den satıcıya geçmesi için aracılık yaptığı durum/durumlarda ÜYE tarafından yapılan
ödemeye istinaden aracın satışını ödeme yapan tarafa yukarıda anlatılan satış biçimleri plakalı,
çekme veya hurda olarak almasını sağlatabilir. ÜYE bu durum/larda itiraz etmeyeceğini şimdiden
kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE OTOGONG’ un yapılan ticaretin tarafı olmadığı sadece aracılık
yaptığını, sigorta ve/veya sigortalıya iletilen araç bedellerinin ÜYE tarafından OTOGONG üzerinden
geçirilerek ödenmesinin OTOGONG’ u herhangi bir yükümlülüğe sokmadığını kabul beyan ve
taahhüt eder. ÜYE araç devirlerinin kendileri adına alınacağını/olacağını, mücbir durumlarda olmak
kaydı ile ÜYE tarafından yapılacak geçerli ve yasal talimatlarla araç devirlerinin ÜYE’ nin bildirdiği
ve/veya ÜYE’ nin bu araçları sattığı kişilere yapılmasından kendisinin sorumlu olduğunu hiçbir şekil
şart ve koşulda OTOGONG’ dan ne nam altında olursa olsun, hiçbir talebi olmayacağını, itiraz
etmeyeceğini şimdiden OTOGONG’ u her türlü ibra ettiğini gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
3.7. Bu sözleşmede belirtilen koşullar içeriğiyle birlikte ve beraber, ihale sonrası araç satış sözleşmesi
sonuçlandırıldığında ve ödeme yapıldığında, ÜYE tüm masraflar kendisine ait olmak kaydı ile aracı
bulunduğu adresten satış sözleşme tarihi itibari ile 5 iş günü içerisinde teslim almakla yükümlüdür.
ÜYE’ nin talebi üzerine satın aldığı aracı bulunduğu yerden 5 iş günü içinde alınmasını OTOGONG’
dan isteyebilir. ÜYE’ nin talebi üzerine OTOGONG gerektiğinde aracı bulunduğu adresten kendi
garajlarına almaya yetkilidir. ÜYE, OTOGONG’ un aracı teslim aldığı tarihten itibaren 5 iş günü
içinde masrafları ödemek şartıyla teslim almak ve OTOGONG’ un karşıladığı bedelleri ve oluşan
tüm diğer masrafları ödemek zorundadır. Yukarıda belirtilen sürelerde ÜYE tarafından alınmayan
araçlara, beklediği süre içerisinde gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar veya söz
konusu araçların üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı tüm sorumluluklar ÜYEYE aittir. ÜYE,
OTOGONG’ un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE,
OTOGONG’ un kendi garajlarına çektiği araçları belirlenmiş sürede almadığı takdirde oluşan
otopark bedelinden de sorumlu olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8. OTOGONG, e-ihale platformunda ilanen satışa sunduğu teşhir ettiği araçların, özellikleri, beyan
ve koşulları hakkında da hiçbir sorumluluk kabul etmez. OTOGONG bu araçları hiçbir denetime
tutmadan sigorta ve/veya araç malikinin beyan ettiği şekilde ÜYE’ ye internet ortamında sunar, bu
sebeple oluşacak farklılıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. ÜYE ilgili aracı bulunduğu mahalde
görmekle ve buna göre teklif vermekle sorumludur. Araçların özellik, kondisyon ve genel
durumlarının ile hasar durumlarının açıklanması, ruhsat bilgilerinin yayınlanması, araca ait avadanlık
ve diğer özellikler, tamamen araç sahibi veya Sigorta Şirketleri tarafından verilen bilgiler üzerine
ihale platformuna konmuştur. OTOGONG söz konusu özelliklerden, araç durumundan dolayı
oluşacak farklılıklardan hiçbir koşul ve şart/larda sorumlu tutulamaz. ÜYE araçları belirtilen
adreslerde görerek ve inceleyerek fiyat teklifi vermekle yükümlüdür. Araçlar yerinde görülmeden ve
incelenmeden fiyat teklifi verilmesi durumunda, doğabilecek bütün sorumluluklar ÜYE’ ya aittir.
OTOGONG, Sigorta Şirketi ve sigortalının böyle bir durum/larda sorumlu tutulmayacağını bu
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yükümlülüğün kendinde olduğunu ÜYE şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.9. ÜYE, teklif verdiği araçla ilgili olarak, platform üzerinden ve/veya telefon, faks, eposta vb.
yöntemlerden herhangi biri ile kendisine kaldığı bildirilen araç/ların yine aynı yöntem/lerle ödeme
talebinin OTOGONG tarafından yapılmasından itibaren üç (3) iş günü içerisinde ilgili sovtaj bedelini
yatırmak ve araç devrini almak zorundadır. İlgili bedelin belirtilen süre içinde yatırılmamasından
dolayı bir alt teklif sahibine dönülerek ilgili araç verilir ve/veya yeniden ihale edilerek aradaki
oluşacak fark ÜYE nin teminatından kesilir teminatın yetmemesi durumunda oluşabilecek farkı da
ÜYE karşılayacağını ve bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sürenin dolması halinde
konu aracı alabilir veya almama hakkını kullanabilir. ÜYE’lerin, vermiş olduğu ilgili araç teklifi,
teklif geçerlilik süresince geçerlidir, birinci teklif sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda, ÜYE ikinci, üçüncü ve/veya daha alt sıralamada teklif sahibi olduğu halde aracı vermiş
olduğu teklif bedelinden bu süre içerisinde almakla yükümlü olduğunu şimdiden gayrikabil-i rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜYE, teklif verdiği aracı ve/veya araçları almakla yükümlü olduğu süre içerisinde ne sebeple olursa
olsun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda araç bir alttaki teklif sahibine yönlendirilir
ve/veya yeniden ihale edilerek, doğabilecek fiyat farkının kendi teminatından kesileceğini teminatın
yeterli olmaması durumunda kalan farkı da derhal nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden
gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nın teklif verdiği aracı almakla yükümlü olduğu
süre içerisinde ne sebeple olursa olsun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yukarıda
anlatılan şekilde tüm farkları ödeyeceği gibi, OTOGONG sözleşmeyi bu sebeple feshetme ve
öncesinde ÜYE’nın teklif vermiş olduğu almakla yükümlü olduğu, olacağı diğer araçlarda oluşan,
oluşabilecek farkları da hesaplayarak ÜYE’ dan talep etme hakkına sahiptir. ÜYE bu durumda
bildirilen tutarı da derhal nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
3.10.ÜYE, sigorta/sigortalı/araç maliki/leri tarafından satıma arz edilen malların ayıplı olup
olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün
tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı ürün detayı
hakkında OTOGONG’ un tam bilgi sahibi olamayacağını ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt
ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını bu hususlarla ilgili olarak herhangi bir zarar meydana
gelmesinden dolayı OTOGONG’un sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
3.11. ÜYE, ödeme işlemlerini tamamlayıp teslim almak istediği aracı için sigorta şirketi/lerinin veya
OTOGONG’ un belirtmiş olduğu/belirteceği teslim alma sürecine uyacağını, gerekli bekleme ve
işlem süresine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE aracını teslim alacak
kişi/lerin ismini doğru belirtmeyi, belirtmiş olduğu ismin aracı teslim almasından doğacak her türlü
sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. ÜYE aracının bulunduğu servis/otoparkın teslim
belgesinin kendilerine sigorta şirketi tarafından iletilmesini talep ettikleri takdirde kaynaklanacak
gecikme ve aksaklıkları, teslim konusunda servisten teyit etmeden yönlendirmiş olduğu çekicisinden
doğacak masrafları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.12.ÜYE, SİGORTA şirketi/leri veya FİLO şirketlerinin özel koşul olarak uyguladığı ödeme süresi
veya araç teslim süresi bulunan araçlarda talep edilen süre içerisinde aracın ödemesini yapmayı, araç
devrini almayı ve aracı bulunduğu yerden teslim almayı (bu şirketlerce belirlenen sürecin beklenmesi
koşuluyla) şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.
3.13. ÜYE aracı bulunduğu yerden teslim almadan önce araçla ilgili tüm kontrolleri yapması
gerektiğini, bulunduğu yerden teslim alınan tüm araçlarda her türlü sorumluluğun kendisinde
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olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 4- UYGULAMA İLE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.OTOGONG 2. Madde de konusu belirtilen araçların değerlendirilmesi, teklif verilmesi ve satışı
için ÜYEYE, kendisine ait internet e-ihale platformunun şifresini sağlar.
ÜYE kendisine verilen şifre ile OTOGONG’ a ait e-ihale platformuna sözleşme koşulları ve süresi
ile belirli kullanım hakkına sahip olur.
4.2. ÜYE, SİTE üzerinden işbu sözleşmeyi ve kullanım koşullarını kabul edip, formları doldurarak
ve istenilen bilgileri sağlamak koşulu ile üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra belirtilen katılım
bedeli ve teminatları OTOGONG banka hesabına yatırması ve iş bu sözleşmeyi onaylaması ile
kullanıcı şifresini alacaktır. ÜYE’ nin sözleşmedeki herhangi bir maddeyi ihlal etmesi,
yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya kötü niyetli davranışları oluşması/bulunması halinde
OTOGONG ’nun ve çalıştığı şirketlerin veya üçüncü şahısların uğradığı doğmuş ve doğacak her
türlü zarardan dolayı sorumludur. Söz konusu sözleşme ihlali ve doğacak zararlardan dolayı,
OTOGONG tarafından hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmadan tüm zararın mahsup edebileceğini ÜYE
şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. OTOGONG ve çalıştığı şirketler veya üçüncü kişilerin ÜYE’
ye karşı fazlaya ilişkin her türlü talep hakkı saklıdır.
4.3. Sigorta şirketi/leri, gerekli görmeleri halinde sisteme sunduğu kendi portföyündeki araçların bazı
ÜYE veya ÜYELER tarafından görüntülenmemesini ve teklif verilmemesini isteyebilir. Bu durumda
müşteriyi kendi portföy araçları için teklif vermekten men edebilir veya belirli bir süre sistemini
durdurabilir. Bu konuda ÜYE hiçbir itiraz ve talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4.4. ÜYE, OTOGONG platformunda ihale sonucu araç veya araçları almaya hak kazandığı
kesinleştiği takdirde Sigorta şirket/lerinin istekleri veya OTOGONG’ un bu ŞİRKETLER ile yapmış
olduğu anlaşma veya sözleşmeler doğrultusunda konu araçların kati noter satışları ÜYEYE plakalı,
hurda belgeli veya çekme belgeli olarak yapılabilir. ÜYE, Söz konusu Araçların kati noter satışlarını
mutlak surette sözleşmeyi onaylayan ÜYE şirket üzerine veya ÜYE şirket sicil kayıtlarında şirket
ortağı gözüken kişi veya kişiler üzerine kati satışını almayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Noter Satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren araç ile ilgili ve aracın üçüncü şahıslara
verebileceği tüm sorumluluklar ÜYEYE aittir. ÜYE satın aldığı aracın trafik kaydını satış
sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 5 iş günü içinde kendi üzerine tescil ettirmek zorundadır.
Satılan araca ait trafik kaydını kendi adına tescil ettirmemesinden dolayı oluşabilecek tüm zarar ve
sorumluluklar ÜYEYE aittir. ÜYE tarafından satın alınan aracın trafik kaydının yukarıda belirtilen
5 iş günü içinde kendi adına tescil edilmemesi halinde aracı satan şirket ve OTOGONG’ un ihtarı
üzerine 3 iş günü içinde söz konusu aracın trafik kaydı ÜYE adına OTOGONG tarafından tescil
edilecek, oluşan tüm giderler Müşteri teminatından mahsup edilecektir.
4.6. ÜYE, OTOGONG’ un satışına aracılık ettiği ve ödemesini yaptığı araç/ları, kati satışlarının
yapılabilmesi için gerekli olan işlemlerin tamamlanma sürecine kadar yalnızca muhafaza etmek şartı
ile sadece OTOGONG onayıyla teslim alabilir veya ücreti mukabilinde OTOGONG garajlarına
çekebilir. ÜYE tarafından verilen vekâlet ile noter satışının yapılması tamamlanmadan, araç üzerinde
herhangi bir onarım, tadilat, satış veya araç üzerinde parça/ünite sökülmesi, onarım yapılması vb.
işlemlerin hiçbirini yapmayacağını, aracın teslimi ve teslim sonrası nakliyesi durumlarında
yaşanabilecek sorunlara ilişkin tüm sorumluluğun ÜYE tarafına ait olduğunu, herhangi bir nedenle
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OTOGONG sorumlu tutmayacağını aksi bir durumda söz konusu araç üzerinde hiçbir şekilde hak ve
menfaatinin bulunmadığını, teslim aldığı aracı çaldırması/iade edememesi durumunda araç ile ilgili
OTOGONG’ a rücu eden ve edebilecek tüm maddi, hukuki, sorumlulukların ÜYE tarafına ait
olduğunu, aracın evraklarında her ne sebeple olursa olsun kaynaklanabilecek kati satışına engel bir
durum olduğunda OTOGONG bildirimini takiben 48 saat içinde aracı şartsız iade edeceğini ve
ödenen sovtaj bedeli dışında hiçbir bedel talep etmeyeceğini, gayri kabili rucu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4.7. OTOGONG, platformunda yayınlanan ürünlerle alakalı, taraf kabul edilemez, detaylarla
anlatılmış olan bu Kayıt ve Koşulların hiçbir prosedüründe, araç satış sözleşmeleri, aksesuarlar ve
platformda sunulan diğer ürünler için taraf kabul edilemez. OTOGONG araç sahibi satıcı şirketlerin
araç satışını onaylamamasından veya vazgeçmesinden dolayı (örneğin sovtaj bedeli vb.) hiçbir
sorumluluğu yoktur.
Bununla beraber OTOGONG, ilgili araç sahibi adına, satış sözleşmesini sonuçlandırmak için
yetkilendirilebilir. OTOGONG ayrıca, internet platformu aracılığı ile satılmış bir aracın satış
fiyatının düzeltilmesine, gerekli olduğu durumlarda araç satış bedelinin tahsilâtına ve satıcı ile alıcı
arasındaki satış sözleşmesinin iptaline yetkilendirilebilir. OTOGONG, ilgili satıcıdan kendisine bu
yönde yetki verildiği noktada, ÜYE ile hemen irtibata geçer ve bilgilendirir. OTOGONG’ un araç
sahibi veya satıcı şirketlerin araç satışını onaylamamasından veya vazgeçmesinden dolayı ÜYEYE
karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.8. ÜYE, OTOGONG’ un internet platformunda olabilecek virüsler, solucanlar, Truva atlarından,
dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya
materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme
amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir
kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak,
bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYENİN sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı
kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ÜYENIN veya üçüncü
şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan OTOGONG sorumlu değildir. Müşteri bu maddenin bütün
içeriğini şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.
4.9. İnternet platformunda ihale aracılığı ile yaptığı satışın ve satış sonrası sağlamış olduğu hizmetler
ile ilgili olarak OTOGONG gerekli gördüğü tüm hallerde, verilen hizmeti durdurabilir, ÜYE böyle
bir durumun oluşması halinde hizmetin durdurulabileceğini ve bu konuda hiçbir itiraz ve talepte
bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE internet platformuna üye olurken
yukarıda yazılı tüm sözleşmeyi, yükümlülükleri şart ve koşulları okuduklarını ve gayri kabili rucu
peşinen kabul ettiklerini sözleşmeyi onaylamalarıyla beyan ve taahhüt ederler.
4.10. OTOGONG, ÜYE katılım bedeli, teminat bedeli ve üyelik şartlarını, ÜYE’ nin risk analizine
göre, değiştirme hakkına sahiptir. ÜYE bu maddenin bütün içeriğini şimdiden kabul beyan ve taahhüt
eder. OTOGONG tarafından yapılan değişikliklere ÜYE’nin belirlenen süre içerisinde uygun şekilde
hareket etmemesi sonrasında OTOGONG’un ÜYE’nin üyeliğini dondurma ya da iptal etme hakkı
saklıdır.
MADDE 5- ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI
OTOGONG Hizmet bedelleri, teminat, katılım bedeli ve yapılacak tüm ödemeler Ek-1 tabloda
gösterilen şekli ile ÜYE tarafından OTOGONG banka hesabı olan
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OTO GONG ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZ
ZİRAAT BANKASI
Levent/İstanbul... 2250-65111447-5001
TR 7100 0100 2250 6511 1447 5001 Iban nolu hesabına ödenecektir.
MADDE 6- FESİH HAKKI
6.1.Bu sözleşmenin tümünün gerektirdiği durum ve yükümlülüklerden birinin ihlali durumunda
OTOGONG herhangi bir ihbara gerek duymaksızın, OTOGONG tazminat ödemek zorunda
kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG uğradığı ve
uğrayacağı zararlara ilişkin talep hakları saklı kalacaktır.
6.2.Madde 5. deki bedellerin ödenmesi gereken tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmemesi
durumunda OTOGONG herhangi bir ihbara gerek duymaksızın, OTOGONG tazminat ödemek
zorunda kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG uğradığı
ve uğrayacağı zararlara ilişkin talep hakları saklı kalacaktır.
6.3.Platform aracılığı ile satılan araç ve ürünlerde ödeme ve devir alanında, tekrarlanan gecikmeler
ve/veya satılan araç için ÜYE tarafından yapılacak tüm ödemelerde meydana gelecek gecikmeler
olması durumunda OTOGONG herhangi bir ihbara gerek duymaksızın, OTOGONG tazminat
ödemek zorunda kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG
uğradığı ve uğrayacağı zararlara ilişkin talep hakları saklı kalacaktır.
6.4.ÜYENİN ihalelere katılım yeterliliklerindeki yokluk ve eksiklikler. ÜYE tarafından kullanıcı adı
ve/veya şifresinin suiistimali, platform hiçbir şekil ve şartta public (umuma açık) değildir. Şifrenin
çoklu kullanımı ve/veya verilen şifre ile otomatik bağlanım izinsiz veri çekilmesi vb. ve
platformlardaki ticaretin doğruluğu, dürüstlüğü için ÜYENİN OTOGONG ’un çıkar veya
salahiyetini etkilediği yerler ve üçüncü kurum/kişilerin haklarının ihlal edilmesi durumunda
OTOGONG herhangi bir ihbara gerek duymaksızın, OTOGONG tazminat ödemek zorunda
kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG uğradığı ve
uğrayacağı zararlara ilişkin talep hakları saklı kalacaktır.
6.5.ÜYENİN iflası veya iflas işlemlerinin başlatılması veya yetersiz mal varlığı ve işletmenin
durması nedeni ile bu işlemlerin başlatılmasının reddi durumunda OTOGONG herhangi bir ihbara
gerek duymaksızın, OTOGONG tazminat ödemek zorunda kalmaksızın tek taraflı olarak fesih
hakkına sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG uğradığı ve uğrayacağı zararlara ilişkin talep hakları
saklı kalacaktır.
6.6.Platformunun ÜYE tarafından iş bu sözleşme amaçları dışında kullanımı OTOGONG herhangi
bir ihbara gerek duymaksızın, OTOGONG tazminat ödemek zorunda kalmaksızın tek taraflı olarak
fesih hakkına sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG uğradığı ve uğrayacağı zararlara ilişkin talep
hakları saklı kalacaktır.
6.7.ÜYE tarafından OTOGONG’ a doğrudan veya dolaylı rekabet yaratacak benzer pazarlama
platformunun kurulumu ve kullanımı durumunda OTOGONG herhangi bir ihbara gerek
duymaksızın, OTOGONG tazminat ödemek zorunda kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına
sahiptir. Bu fesihten dolayı OTOGONG uğradığı ve uğrayacağı zararlara ilişkin talep hakları saklı
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kalacaktır.
6.8.ÜYENİN bu sözleşme hükümlerinden birine aykırı davranması durumunda OTOGONG fesih
hakkına sahiptir. Ayrıca OTOGONG’un böyle bir zorunluluğu bulunmamasına rağmen ÜYEYE,
kendisine bildirilen bu aykırılığı 3 iş günü içerisinde düzeltmesi gerektiğini bildirmesi ve üyenin
buna rağmen durumu ayrıca OTOGONG’A tek taraflı tazminatsız olarak fesih hakkı veren bir fesih
nedenidir. ÜYE, fesih durumunda OTOGONG’ un, sigorta şirketlerinin ve aracı satılacak üçüncü
kurum/kişilerin doğabilecek tüm zararlarını ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.
6.9.OTOGONG, mücbir sebeplerden veya değişen piyasa şartları sebebiyle iş akışını yerine
getirememesi yine aynı sebeplerden OTOGONG platformundaki ihale sisteminin uzun süre
onarılamayıp devre dışı kalması, kullanılan bilgisayar programlarındaki bakım işleri sebebi ile
verdiği hizmetlerdeki gecikmeleri ÜYEYE bildirmeme durumu sözleşmenin fesih nedeni olabilir.
Bu durumda OTOGONG, ÜYENİN teminatının ibra belgesinin şirkete ulaştıktan sonra 15 iş günü
içinde tamamını geri ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder, fakat ÜYENİN sistemden
kaynaklanan araç ödemesi, hizmet bedeli, OTOGONG’un uğradığı zararlardan dolayı tazminat
hakları vb. borçları düşülür. Bu durumda ÜYE kalan teminat dışında hiçbir maddi talepte
bulunmayacağını ve kalan diğer ödemelerin tarafından talep edileceğini şimdiden kabul eder.
6.10.ÜYE’nin bilgi formunu doldururken OTOGONG’a vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı
olması durumunda OTOGONG derhal tazminatsız olarak sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
Bilgilerin gerçeğe aykırılığının anlaşıldığı tarihe kadar yapılan işlemlerde ortaya çıkan zararlara
ilişkin OTOGONG’un tazminat hakları saklıdır.
6.11.OTOGONG, yukarıda sayılan fesih hakları da dâhil olmak üzere iş bu sözleşmeyi hiçbir sebep
göstermeksizin tazminatsız olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu hakkı ÜYE şimdiden kabul
eder.
MADDE 7- TEBLİGAT
OTOGONG’a ait adres işbu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilmiş olup, ÜYE’nin üyelik formunda
belirtmiş olduğu adres, tarafların tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü gönderi, ihbar,
ihtar ve tebliğler aracılığıyla yapılan tüm bildirimler taraflara yapılmış sayılır. Taraflar, adres
değişikliklerini, değişiklikten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
Adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca tebligat
yapılmış sayılır.
MADDE 8- DEVİR VE TEMLİK
Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşmeyi ve/veya işbu
sözleşmeden doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü hak ve yükümlülüklerini, III. kişi ve/veya
kuruluşa devir ve temlik edemez. ÜYE, OTOGONG Organizasyonu ve/veya OTOGONG’ a ait
hiçbir ticarî unvan, marka, logo ve işareti OTOGONG’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacaktır.
ÜYE, işlerin ifası sırasında OTOGONG’un ve OTOGONG markasının itibarının korunması için her
türlü dikkat ve özeni gösterecektir. OTOGONG’un imajını ya da itibarını sarsacak eylem, tasarruf
ve davranışlarda bulunmaktan özellikle kaçınacaktır. ÜYE, üstlendiği işlerin kalitesinde,
OTOGONG tarafından talep edilen iyileştirmeleri yapacaktır. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm veya
Taraflar arasındaki iş ilişkisi, ÜYE ile OTOGONG’ un arasında, temsilcilik, mümessillik, acente
ilişkisi tesis etmez. OTOGONG tarafından yazılı olarak yetki alınmadan yapılan işlemler ile ilgili
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tüm sorumluluk münhasıran ÜYE’ ya aittir.
ÜYE, iş bu sözleşmenin gerektirdiği durumlar hariç, hiçbir durumda kendisini OTOGONG’ un
acentesi, yetkili temsilcisi, ya da aracısı olarak tanıtmayacak, OTOGONG tarafından açık bir şekilde
ve yazılı olarak yetkilendirilmedikçe, OTOGONG’ u temsil etmeyecek, OTOGONG adına açıklama
ya da beyanda bulunmayacak, borç ya da herhangi bir taahhüt altına girmeyecek, bu çerçevede
üçüncü kişilere yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmayacaktır.
ÜYE, işin gerektirdiği durumlar hariç, OTOGONG’un yazılı izni olmadıkça bu Sözleşme’yi ve
OTOGONG ile olan iş ilişkisini ve bu iş ilişkisinden kaynaklı her türlü veriyi üçüncü kişi ve
kuruluşlara açıklamayacak, bu durumu reklam ya da tanıtım vasıtası olarak kullanmayacaktır.
MADDE 9- DELİLLERİN GEÇERLİLİĞİ
ÜYE işbu sözleşmeden kaynaklı ve/veya doğabilecek ihtilaflarda OTOGONG’ un kendi veri
tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, mikrofilm,
mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini
OTOGONG’ u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
MADDE 10- GENEL HÜKÜMLER
10.1.OTOGONG tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği
herhangi bir zamanda platformda ilan ederek değiştirebilir. Eğer bu Sözleşme’nin herhangi bir
hükmünün yasalara aykırı olduğu tespit edilirse, bu durum, geri kalan maddelerin de geçersiz,
yasalara aykırı ya da yürürlüğe konulamaz olduğunu göstermez, OTOGONG bu hükümleri benzeri
fakat uygulanabilir bir hükümle değiştirecektir ve bu Sözleşme’nin varlığını ve bütünlüğünü
bozulmamış olarak devam ettireceklerdir. İş bu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri
tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını
doğurmaya devam edecektir. İş bu sözleşme ÜYE nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10.2.Kanunen mücbir sebep sayılan (Force majeur) ve hukuk sistemi tarafından mücbir sebep kabul
edilen hallerin vuku halinde, OTOGONG iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini
geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir ve bu mücbir sebepler nedeniyle
işbu anlaşmanın yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Bu ve bunun gibi
durumlar OTOGONG için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek
veya bu durumlar için OTOGONG’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir.
Kanunen mücbir sebep halleri ile beraber bununla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili tarafın makul
kontrolü haricinde ve OTOGONG’ un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği
kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
10.3.İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşme hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat
hükümlerine uygun olarak tatbik edilecek olup, Sözleşmeden ve Sözleşmenin uygulanmasından
doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
10.4.ÜYE ve elemanları/personeli iş bu sözleşme kapsamında yer alan OTOGONG’ a ait olan bütün
yazılımlar/programlar, iş akışları ve tüm bilgileri koruyacağını, kendilerine tevdi edilen ve/veya işin
mahiyeti gereği kendilerince bilinen bilgiyi gizli tutacağını peşinen kabul etmiş ve taahhüt etmiş
olup, aksi takdirde meydana gelen tüm zarardan sorumlu olacaktır.
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OTOGONG’ un, bu Sözleşme ve ÜYE ile arasındaki iş ilişkisi kapsamında ÜYE’ ye verdiği tüm
bilgiler ile bu kapsamda sağlanan hizmetler ve ifa edilen işler sonucu elde edilen bütün bilgiler gizli
bilgidir.
ÜYE gizli bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacak ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik
yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaktır.
ÜYE’nin bu madde çerçevesindeki yükümlülükleri, Taraflar arasındaki iş ilişkisinin sona ermesinden
sonra da süresiz yürürlükte kalacaktır. İş bu sözleşme kapsamında yer alan gizlilik hükmü
sözleşmenin feshi durumunda da yürürlükte kalır.
10.5. OTOGONG bu Sözleşme kapsamındaki işler ile ilgili olarak yapacağı her türlü yardım ve
denetimler, ÜYENIN ’nin işbu Sözleşme ve kanunlar çerçevesindeki sorumluluğunu hiçbir şekilde
sınırlamaz, ortadan kaldırmaz.
10.6.İşbu sözleşmede yer alan madde başlıkları ve sıralama referans ve kolaylık olması açısından
olup başkaca, sözleşmenin yorumlanmasında hiçbir şekilde etki edemez.
MADDE 11-FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI
Bu platform dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu
platformla sınırlı olmamak kaydı ile OTOGONG Veritabanı, OTOGONG arayüzü, tasarım, metin,
imge, html kodu ve diğer kodlar tüm elemanları (hepsi birden OTOGONG’ un telif haklarına tabi
çalışmalar olarak anılacaktır) OTOGONG’ a ait ve/veya OTOGONG tarafından üçüncü bir kişiden
lisans altına alınmıştır. ÜYE OTOGONG hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını
yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının OTOGONG
hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. İş bu platform un
kullanım koşulları dâhilinde OTOGONG’ un açıkcana izin verilen durumlar haricinde OTOGONG’
un telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş
çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İş bu platform ve yazılım kullanım koşulları dâhilinde
OTOGONG tarafından açıkçana yetki verilmediği hallerde OTOGONG, hizmetleri, bilgileri, telif
haklarına tabi çalışmaları, ticari marka/ları, ticari görünümü veya bu platform vasıtasıyla sağladığı
başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Bununla beraber ÜYE, işlerin
ifası sırasında üçüncü kişilerin fikri, sınaî ve ticari mülkiyet haklarına da saygılı olunacağını, ileride
Taraflar aleyhine yasal sorumluluğa yol açabilecek her türlü davranıştan kaçınılacağını bu tip bir
durumda tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE 12-GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ / AYDINLATMA METNİ
12.1.1. Üye, OTOGONG’un hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, başta Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen
işlemleri, ürün ve hizmetlerini sorunsuz sunulabilmesi, işlemlerle ilgili gerekli kontrollerin
yapılabilmesi, mevzuat uyarınca yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, risk
tespiti/düzeyinin belirlenmesi, kimlik doğrulamasının yapılabilmesi, şikayet süreçlerinin yönetilmesi
ve hizmet kalitesinin sağlanması amaçları ile Müşteri’ye ait elektronik haberleşme hizmetlerine
ilişkin, telefon numarası, TCKN/VKN, ,fotoğraf, ad, soyadı gibi kimlik bilgileri, adres, iletişim
bilgisi ve bu bilgilerin güncelliği, risk, işlem bilgileri vb. bilgileri başta olmak üzere kişisel
bilgilerinin OTOGONG ve OTOGONG şirketinin ortaklarına ait şirketlere karşılıklı olarak
işlendiği/aktarıldığı ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işbu maddede sayılan bilgilerin
Müşteri’ye mal ve hizmet sağlayan Kuruluşları/İş Ortakları/ Temsilcileri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları
ile karşılıklı olarak işlendiği/aktarıldığı konusunda bilgi sahibidir.
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12.1.2. Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve işbu Sözleşme kapsamında
uygulanmasının gerekmesi ile birlikte OTOGONG’ a başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya
yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan
düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz
konusu haklar, kişisel veri güveliği için OTOGONG bu Sözleşmede yer alan adresine yazılı talep
iletilerek noter/iadeli taahhütlü başvuru ile kullanılabilecektir.
12.1.3. OTOGONG, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı
veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması
esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife
üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.
12.1.4. Müşteri, veri işleme iznini her zaman Çağrı Merkezi aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme
izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaştığı ve Sözleşme kapsamındaki OTOGONG’ a sunulması
ve/veya OTOGONG ve ilgili Grup Şirketi’nin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu
olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların
varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez
12.1.5. Konu ile ilgili aydınlatma metni ve detaylara: www.otogong.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12.1.6. Müşteri, iş bu sözleşme dolayısıyla oluşan her türlü yazılı, video ve görsellerin, OTOGONG
tarafından reklam amaçlı yazılı ve görsel olarak kullanılmasını kabul ve beyan etmiştir.
12.1.7. İş bu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Sözleşme kapsamında e-posta
veya posta adresine yapacağı gönderim veya Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Çağrı
Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletecektir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki
bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep OTOGONG tarafından
kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir.
12.1.8. Müşteri tarafından verilen ve tüm iletişim kanallarına, OTOGONG tarafından bilgilendirme
amaçlı, ticari her türlü SMS, E-mail vb. gönderilmesine izin vermiştir.
MADDE 13-HAKSIZ REKABET ETMEME YÜKÜMÜ
13.1. ÜYE, işbu sözleşmeye konu edilen çalışma modelinin ve modele konu olan OTOGONG’un
faaliyet konusunun ve kapsamında paylaşılan verilerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında ESER olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle ÜYE tarafından
OTOGONG’ un yazılı muvafakati olmadan söz konusu modele/ürüne ve bu model/ürün kapsamında
paylaşılan verilere yönelik her türlü muvafakati olmayan işlem veyahut eylemin;
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’den kaynaklanan tescilli
marka hakkı sahibinin markasına tecavüz, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında
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Kanun Hükmünde Kararname’den kaynaklanan tasarım hakkı sahibinin tasarımına tecavüz, 551
sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’den kaynaklanan patent
hakkı sahibinin patentine tecavüz, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser sahibinin
haklarına tecavüz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Vd Maddelerinde yer alan haksız
rekabet hükümlerine aykırılık teşkil edecek nitelikte olduğunu, ÜYE’ nin, OTOGONG’ un adı geçen
kanundan hükmünde kararnamelerden ve Türk Ticaret Kanunu’ndan (sair ilgili mevzuat da dahil
olmak üzere) doğan haklarına yönelik her türlü işlem veyahut eyleminden kaynaklanabilecek
bilcümle maddi ve manevi zarar ve ziyanını herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın talebi
müteakip tazmin edeceğini, meydana gelen her türlü zarardan ÜYE’ nin sorumlu olacağını ve bu
kapsamda herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını fazlaya ilişkin hak ve talepleri de dahil olmak
üzere bilcümle hak ve taleplerinden feragat ettiğini ÜYE gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt eder.
ÜYE, SÖZLEŞME sırasında ve sözleşme süresinin bitiminden itibaren Türk Ticaret Kanunu’nun
haksız rekabete yönelik öngördüğü zamanaşımı süreleri boyunca sözleşme ve sözleşmeye konu
edilen model ürün, modül, sistem, entegrasyon ve hizmet kapsamı ile ilgili her türlü TİCARİ
SIRLARI, ESER NİTELİĞİNDE OLAN ÜRÜNLERİ VE GİZLİ BİLGİLERİ koruyacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
ÜYE, OTOGONG ile rekabet ortamı içerisinde bulunmayan kişi ve kuruluşlarla yapacağı
sözleşmelere OTOGONG’un TİCARİ SIRLARINI, ESER NİTELİĞİNDE OLAN ÜRÜNLERİNİ
VE GİZLİ BİLGİLERİNİ korunma ve güvence altına alacak maddeleri dahi dahil edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
13.2. ÜYE, OTOGONG ihale platformunda yayınlanmış bir aracı Sigorta ve Filo şirketleri ile
sözleşmeli çalışan AUTOGONG ile aynı şartlarda ve eş zamanlı saat, dakika ve saniyede ihalenin
kapanması şartları ile çalışan ihale platformları dışında, SİGORTALIYA ulaşarak veya aracın
bulunduğu servis ile irtibata geçerek veya elde etiği bu bilgiden yola çıkarak 3. şahıslar üzerinden
veya 3. dereceye kadar akrabaları üzerinden iletişime geçerek ve buna benzer her ne kanaldan olursa
olsun aracı alması buna aracılık etmesi halinde bunun tespiti durumunda 500.000 TL bedeli derhal
nakden ve defaten ödemek zorunda olup OTOGONG dilerse bu bedelin mevcudiyetinde bulunan
teminat bedellerinden mahsup edebilir. Bununla birlikte OTOGONG ve AKSAM OTOMOTİV’ in
bu iş kayıplarından uğradığı zararlar 500.000-TL’lik bedel ile karşılanamaması durumunda geçmişe
doğmuş, doğacak her türlü zarar ile birlikte geçmişe dönük tüm diğer zarar ziyan da ilave edilerek,
zararın oluştuğu dönemden bu yana anapara hariç aylık %5 faiz hesaplanıp ilave edilerek
OTOGONG ve AKSAM OTOMOTİV tazminat alma hakkına sahip olur. Üye bu durumu gayri kabili
rücu peşinen kabul eder. Bu tip durum/larda üyeye bildirim yapılması halinde üye hiçbir itiraza mahal
bırakmayacak bildirilen tutarı nakden ve defaaten bildirilen banka hesap/lara ödeyecektir.
MADDE 14- VERGİLER VE HARÇLAR
İş bu sözleşme’den doğan damga vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi ve harç ÜYE tarafından
ödenecek ve sorumlu olunacaktır.

MADDE 15- YÜRÜRLÜLÜK
İşbu Sözleşme ÜYE’nin sözleşmeyi SİTE’de okuyup onayladığı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre
ile geçerli olacaktır. Sözleşme’nin sona erme tarihinden 1 ay öncesinde yazılı bildirimle
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feshedilmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl uzar.
İş bu sözleşme 15 ana madde ve 14 sayfa ve ekleri ile , 1 sayfa ücret tarifesinden toplam 24 sayfadan
ibaret olup ÜYE’nin işbu sözleşmeyi okuyup onayladığı tarihte yürürlük kazanır.
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