BORUSAN ARAÇ PAZARLAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
•

BORUSAN ARAÇ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. (Kısaca “Borusan”) Mimar Sinan Mah.Güney Yan
Yol Cad. NO 32 41410 Gebze / Kocaeli

•

..................................................................................................................(kısaca “Üye”) arasında;

2. Konu ve Tanımlar
Her türlü kullanılmış aracın Borusan üyeleri tarafından alış ve satışına, bu araçlar için teklif toplanmasına ve hemen
satış veya pazarlık yoluyla Borusan’a ait çeşitli online veya fiziki platformlar üzerinden (www.borusanaracihale.com,
www.724ihale.com, Borusan mobil uygulamaları, Borusan lokasyonundaki kiosklar, Borusan Hemen-Al sistemi vb.)
satılmasına dair hizmetlerin hükümlerinin belirlenmesidir.
Üye: Bu sözleşmeyi imzalayarak alıcı veya satıcı olarak Borusan hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri,
Alıcı Üye: Borusan platformları üzerinden araç satın almak için Teklif Toplama aşamasına katılan, teklif veren veya
araç satın alma işlemini gerçekleştiren Üye’yi,
Satıcı Üye: Borusan platformları üzerinden, sahip olduğu veya satma hakkını taşıdığı araçları satışa sunan veya
satış işlemini gerçekleştiren Üye’yi,
Teklif Toplama: Borusan tarafından satışa sunulan bir araç için, gerçek / ciddi alıcıları belirlemek ve aracın o günkü
rayiç bedeli hakkında veri edinmek amacıyla yapılan, Üye’lerin katıldığı online veya fiziki teklif toplama aşamasını,
Hemen Al Sistemi: Borusan tarafından belirlenen fiyat üzerinden, çeşitli ortamlarda (kiosk, mobil aplikasyon, internet
sayfası) Alıcı Üye’lere Borusan tarafından belirlenmiş sabit ve pazarlıksız fiyat üzerinden hemen satış yapılmasına
olanak sağlayan sistemi,
Satış Fiyatı: Satıcı Üye tarafından satışa sunulan aracın Hemen-Al sistemiyle satılması durumunda Hemen-Al fiyatını,
Borusan tarafından pazarlık yoluyla satılması durumunda pazarlık yoluyla belirlenen fiyatı,
İfade eder.
3. Borusan’da Araç Satışı
3.1. Satılacak Araçların Belirlenmesi ve Satış Yöntemleri
3.1.1. Satıcı Üye Borusan platformlarında satılmasını istediği araçları, bir liste halinde ve Borusan tarafından
bildirilen formatta, KDV dahil hedef satış fiyatını (“Hedef Fiyat”) içerecek şekilde Borusan’a
bildirecektir.
3.1.2. Borusan platformlarında araç satışı 2 aşamalı bir süreç üzerinden gerçekleştirilir:
3.1.2.1. İlk Aşama: Teklif Toplama Aşaması:
•
İlk aşama olan Teklif Toplama aşamasında, amaç söz konusu araç için gerçek / ciddi alıcıları Alıcı
Üyeler arasından belirlemektir.
•
Teklif Toplama aşamasında satılacak araç tüm Alıcı Üye'lerin dikkatine sunulur. Alıcı Üye’ler online
olarak veya Borusan tesisinde, yahut Borusan’ın belirlediği bir başka yerleşkede fiziki ortamda ilgili
araç için tekliflerini Borusan ile paylaşır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Satıcı Üye,
satmak istediği araçları Borusan tesislerine göndermemeyi tercih edebilir. Bu durumda sözkonusu
aracın fiziki ya da online kanallardan hangisinde satışa çıkarılacağı Borusan’ın tasarrufundadır
•

Borusan, bu aşamada Alıcı Üye’lerin verdiği teklifler, Alıcı Üye’lerin geçmişte Borusan üzerinden
yaptıkları işlemler ve mevcut Pazar koşulları gibi koşulları göz önünde bulundurarak satışı söz konusu
araç için gerçek / ciddi alıcıları Alıcı Üyeler arasından belirler. Borusan yetkilisi uygun gördüğü zaman
Teklif Toplama Aşaması’nı sonlandırır

•

Teklif Toplama aşamasında en yüksek teklifi veren iki üyenin teklifleri, Teklif Toplama aşamasının
sonlandırılmasını izleyen 1 saat boyunca bağlayıcıdır.

3.1.2.2. İkinci Aşama: Hemen – Al Teklifi veya Pazarlık Yöntemi ile Satış:

•

•
•

•

•

Teklif Toplama aşamasından sonra araç için gerçek / ciddi alıcılar tespit edilmiş olacaktır. Borusan, bu
aşamadan sonra, mevcut Pazar bilgisini, fiyat veritabanlarını, Satıcı Üye’nin bildirdiği Hedef Fiyatı ve
Teklif Toplama aşamasında alınan teklifleri göz önünde bulundurarak aracın nihai satış fiyatını belirler
ve bu fiyat üzerinden oluşturduğu satış teklifini, (“Hemen-Al Teklifi”) öncelikli olarak ciddi alıcı olan Alıcı
Üye’lere gönderir.
Bu Alıcı Üye’lerin, Borusan tarafından belirlenmiş süre içinde, Hemen-Al Teklifi’ni kabul etmemesi
durumunda, Borusan oluşturduğu Hemen-Al Sistemi üzerinden bu teklifi diğer Alıcı Üye’lere de açabilir.
Hemen-Al Teklifi ile satılmayan araçlar için Borusan diğer satış yöntemlerini (telefon görüşmesi,
yüzyüze görüşme vb. ortamlar dahil) kullanarak Alıcı Üye’lere pazarlık yoluyla araçları satma hakkını
saklı tutar..
Hemen-Al Teklifi’nin kabulü veya pazarlık yoluyla yapılan uzlaşma veya Teklif Toplama aşamasında
verilen teklif Alıcı Üye ve Satıcı Üye açısından aracın alım ve satım işlemini tamamlama taahhüdüdür
(“Satış Taahhüdü” ve “Satın Alma Taahhüdü”). Alıcı üye ve Satıcı Üye bu taahhütlerinden tek taraflı
olarak vazgeçemez.
Satıcı Üye’ye ödenecek bedel Hemen-Al Teklifi’nin kabul edilmesi durumunda Hemen-Al Teklifi’ndeki
fiyat, aracın pazarlık yoluyla satılması durumunda Alıcı Üye ile uzlaşılan fiyattır (“Satış Fiyatı”)

3.1.3. Borusan’ın araçları satışa sunmak için birden fazla platformu bulunmaktadır. Satıcı Üye bu sözleşmeyi
imzalayarak aşağıda belirtilen bu platformlardan herhangi birinde aracının satışa sunulmasını kabul eder:
•
Borusan Fiziki Tesisleri
•
www.borusanaracihale.com üzerinden ulaşılan “Simulcast Sistemi”
•
www.724İhale.com
•
Borusan mobil uygulamaları
•
Diğer Borusan platformları
3.1.4. Borusan araçları bu platformlar üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı satışa sunabilir. Bu platformların
işleyişinde, Teklif Toplama zamanı ve süresi, araçların satışa sunulma sırası gibi tüm operasyonel
detaylara karar verme ve değişiklik yapma hakkı Borusan’a aittir..
3.1.5. Satıcı Üye, Borusan tesisinde satılmasını talep ettiği ve mülkiyeti ve/veya zilyetliği kendisine ait olan
araçları, Borusan tarafından belirlenecek yer ve zamanlarda ve her halukarda Teklif Toplama gününden
2 gün önce olacak şekilde, teslim tutanağı karşılığında, Borusan’a teslim edecektir. Üye, araçlarını Borusan
tarafından belirlenen gerekli form ve belgeleri imzalayarak Borusan’a teslim eder. Araçların Borusan’a teslim
edilmesinden sonra aracın alıcıya teslim edilmesine veya satıcıya geri verilmesine kadar, kaza, çalınma,
hasar, gibi araçlarla ilgili her türlü sorumluluk Borusan’a aittir. Araçların Borusan park alanında
hasarlanması durumunda onarım, sigorta kapsamında Borusan tarafından yaptırılacaktır.
Onarılamayacak derecede hasarlanan araçlar için sigorta prosedürünün tamamlanmasından sonra
sigorta şirketinden tahsil edilen araç bedeli, tahsilatı mütakip 5 iş günü içerisinde sigorta bedelinin
ödenmesi veya iadesi ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olmaması halinde Borusan tarafından satıcı
üyeye ödenecektir. Satıcı Üye söz konusu zararla ilgili olarak başkaca bir hak ve alacak talebinde
bulunamaz. Sigorta kapsamında olmayan hususlarda Borusan’ın yükümlülüğü ve sorumluluğu devam
eder. Ancak bu sorumluluk azami aracın kasko değeri ile sınırlıdır. Satıcı veya Alıcıya atfedilebilen bir
nedenle aracın tesliminin geçekleşmemesi veya geç gerçekleşmesi veya aracın hasar görmesi halinde,
ortaya çıkacak tüm hasar ve zararlar hasara veya gecikmeye sebep olan tarafın sorumluluğundadır.
Satıcı Üye mülkiyeti kendisine ait olmayan aracı sadece BAI tarafından belirtilen şekildeki
vekaletnameyi, satış öncesinde BAI ile paylaşması durumunda BAI platformlarında satabilir. Bu şekilde
BAI’de satışa sunulan her araç için Satıcı Üye, BAI ve Alıcı Üye’lere karşı mülkiyeti kendisine ait olan
araçlar için bu sözleşmede tanımlandığı şekilde sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2. Ekspertiz Bilgileri ve Satıcı Üye’nin Sağladığı Garantiler
•

•

Satıcı Üye tarafından talep edilmesi durumunda, Borusan satılacak araçlara, Borusan veya Borusan’ın
anlaşmalı olduğu bir kurum, Borusan tesislerinde veya aracın bulunduğu yerde, referans niteliğinde bir ekspertiz
değerlendirmesi yapar (“Borusan Ekspertizi”). Bu ekspertiz hizmeti sadece aracın kaportasını kapsamakta olup,
Borusan açısından herhangi bir sorumluluk doğurmaz. Satıcı Üye satmak istediği araçlar için Borusan
Ekspertizi’nin Alıcı Üye’lerle paylaşılmasını kabul eder.
Satıcı Üye’nin Borusan Ekspertizi’ni talep etmemesi durumunda, aşağıda belirtilen diğer sorumlulukların yanı
sıra kaporta ekspertizi ile ilgili olarak da Satıcı Üye, Alıcı Üyeye karşı münferiden sorumludur. Satıcı Üye
Borusan aracılığıyla sattığı her bir araç için, kaporta ekspertizi bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde Borusan’la ve
Alıcı Üye’lerle paylaşmak zorundadır. Satıcı Üye, ekspertiz ve ekspertizle ilgili olarak çıkabilecek sorunlarla ilgili
olarak Alıcı Üye’ye karşı münferiden sorumludur. Satıcı Üye tarafından satılan araçlarda, yapılan
bilgilendirmenin dışında tespit edilen problemler aşağıda madde 4.5’de tanımlanan İtiraz Prosedürü
çerçevesinde değerlendirilecektir.

•

Satıcı Üye, iş bu sözleşme kapsamında Borusan aracılığıyla satışa sunduğu, kendisine veya müşterilerine ait
araçlarla ilgili her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı Üye araç satışa
sunulmadan önce Borusan ve Borusan müşterileriyle aracın bilinen ayıplarını paylaşacağını bu ayıplar veya
aracın satışa sunulduğu tarihten sonra ortaya çıkacak ayıplar olması halinde, Satıcı Üye söz konusu ayıplarla
ilgili olarak Alıcı Üye’nin ve/veya aracı satın alan üçüncü kişilerin her türlü itiraz,hak ve alacak taleplerinden
bizzat ve münferiden kendisinin sorumlu olduğunu, Borusan’ın söz konusu ayıplar nedeniyle hiçbir sorumluluk
ve yükümlülüğünün bulunmadığını, bunlarla ilgili Borusan’a karşı her türlü itiraz talep ve dava haklarından
gayrikabilirücu feragat ettiğini, Borusan’a karşı yapılan her türlü talebi ve/veya Borusan’ın ödemek zorunda
kalacağı tüm bedelleri (araç satış değeri, devir masrafları, maddi ve manevi zarar bedelleri, ikame araç giderleri,
yargılama giderleri, kanuni vekalet ücreti giderleri ve benzeri bedeller dahil ) fer’ileri ile birlikte ilk talepte
Borusan’a ve/veya talepte bulunan kişiye nakden ve defaten ödeyeceğini, söz konusu ayıplardan birinin ortaya
çıkması halinde Borusan’ın satışı iptal etme hakkı bulunduğunu, bu durumda aracı geri alarak satış bedelini ve
devir masraflarını fer’ileri ve aylık yasal faizi ile birlikte Borusan’a ve/veya aracı satın alan Alıcı Üye veya
üçüncü kişilere ödeyeceğini gayrikabilirücu beyan kabul ve taahhüt eder. Söz konusu ayıplar aşağıda
sıralanmıştır:
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
•

Aracın kilometre saaitinin değiştirilmiş olması, orijinal olmaması,
Aracın pert kaydının bulunması ve bunun ortaya çıkması,
Aracın Sigortalar Birliği kayıtlarına yansımış resmi hasar kayıt bilgisi ve tutarlarında (“Tramer Kaydı”)
belirtilip belirtilmemesinden bağımsız olarak sel hasarına uğramış olması, (Söz konusu aracın Tramer
Kaydı’nda, sel hasarı olarak kaydedilmiş ancak dolu vb. başka sebeplerden kaynaklanan ve aracın
Satış Fiyatı’nın %5’inin altında olan hasarlar bu madde kapsamında değildir)
Aracın çalıntı, motor ya da şasi numarasının trafik kayıtlarından farklı olması (change) veya benzeri
nitelikte bir araç olması,
Aracın herhangi bir aksamında, çalıntı başka bir aracın/araçların aksam ve parçalarının kullanılmış
olması,
Herhangi bir nedenle aracın kamu kurumları ve/veya yargı organları tarafından müsadere altına
alınması, adli tıp veya emniyet kriminal laboratuarları veya benzeri kuruluşlarda incelenmek üzere el
konulması, özel arttırmadan ruhsatın devredileceği tarihe kadar geçecek süre içinde satıcı veya ruhsat
sahibinin herhangi bir borcu/eylemi nedeniyle ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya haciz uygulanması, zapt
edilmesi,
Aracın şasi bölümünde satıcının beyan etmediği bir sorunun ortaya çıkması.
İşlem veya tamir görmüş airbag’ın beyan edilmemesi,
Araçta patlak, yırtık, çalışmayan airbag tespit edilmesi,
Araçta beyan edilmeyen masrafların araç bedelinin yuzde %10 ve üzeri oranında çıkması durumunda,

Borusan satışa sunulan aracın motoru ve mekanik durumu ile ilgili 2 aşamalı, standart bir değerlendirme
sistemine sahiptir (“Işık Sistemi”). Satıcı Üye satmak istediği araçların durumunu ve bu araçlar için sağlamak
istediği garantiyi aşağıda belirtilen standarda uygun şekilde Borusan’a bildirir. Bu bildirim Borusan’a ait online
platformlar üzerinden de yapılabilir.
o

o

YEŞİL IŞIK “GARANTİLİ”
Yeşil Işık ile garantili satılan araçlar için, satış öncesi yapılan ve aracın mevcut motor ve mekanik
arızalarını bildiren uyarılar hariç olmak üzere Satıcı Üye araca Alıcı Üye’ye teslim edilmesinden sonra
24 saat boyunca geçerli olacak mekanik garantiyi sağlamayı kabul eder. Söz konusu mekanik garanti
bizzat ve münferiden Satıcı Üye tarafından verilmekte olup, Borusan’ın söz konusu garanti ile ilgili
hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Sağlanan garanti doğrultusunda, Alıcı Üye satın aldığı
araçta çıkan mekanik arızaların giderilmesi için Satıcı Üye’den talepte bulunabilecektir. Bu garantinin
kapsamı ve koşulları 1 nolu tabloda belirtilmiştir. Bu araçlarla ilgili olarak Alıcı Üye’ler tarafından
yapılacak itirazlar ve garanti talepleri, bu sözleşmenin 4.5. maddesinde düzenlenmiştir.
KIRMIZI IŞIK “GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ”
Kırmızı Işık ile satılan araçlar görüldüğü gibi satışa çıkmakta olup bu araçlarla ilgili yapılan itirazlar bu
sözleşmenin 4.5. maddesi altında belirtilen kurallar dahilinde değerlendirilir. Trafiğe çıkış tarihinin
üzerinden en az 6 yıl geçmiş ve km saatinde 150.000 km’den fazla yol kaydı olan olan tüm araçlar
Kırmızı Işık ile “Görüldüğü Gibi” statüsünde satılır

3.3. Satıcı Üye’nin Yükümlülükleri
•
•

•
•

Satıcı Üye araçlarının Borusan platformlarında satışa sunmak istediği her araç için, 9. Maddede belirtilen tüm
belge ve bilgileri Borusan ile paylaşır.
Satıcı Üye, satmak istediği araçlarla ilgili olarak Borusan’la paylaştığı ve Alıcı Üye’lere aracın satışı için ibraz
edilecek tüm bilgilerin eksiksizliğinden ve doğruluğundan sorumludur. Bu sorumluluk bu sözleşmenin
eklerinden Tablo 1’de belirtilen bilgiler Borusan Işık Sistemi doğrultusunda Alıcı Üyelerle paylaşılan
değerlendirme/garanti ve bunların getirdiği yükümlülükleri kapsamaktadır.
Satıcı Üye aracın ruhsatı üzerinde düzenleme gerektiren ticari, hususi veya yakıt sistemi değiştirme işlemleri
(LPG, koltuk sayısı vs.) dahil olmak üzere olası bilgileri de yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Borusan aracılığıyla satışa sunulacak tüm araçların geçerli ruhsatları, motor numarası, şasi numarası ve
plakası olmak zorundadır. Çekme belgeli araçlarda belge ibrazı zorunludur. Borusan bu kriterlere uymayan

•

•

•

•

•

araçları satışa sunmama, veya satışlarını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.
Satıcı Üye, satışa sunulan aracı ve dosyasını, hiçbir borç ve takyidatı bulunmadığına dair olanlar da dahil
Borusan tarafından istenen tüm belgeleri, Borusan’ın talep ettiği tarihte teslim etmeyi ve aracın ruhsatını
Borusan ile belirlenen sürede noterde devretmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Satıcı Üye, Borusan aracılığıyla
satışa sunulacak tüm araçların Teklif Toplama gününe kadarki ithalat rejimi ve gümrük işlemlerinden
kaynaklananlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm vergi, resim ve harçları ile Borusan tesislerinde
satışa sunulacak araçların Borusan’a teslim tarihine kadar, kendi lokasyonunda satışa sunulacak olan
arabaların Alıcı Üye’ye teslim tarihine kadar olan trafik cezası, kaçak otoyol ve köprü geçişleri, üçüncü kişi ve
kurumlara olan her tür borcundan, idari/adli para cezalarından kaynaklanan haciz, rehin, tedbir, trafikten men
ve her ne nam altında olursa olsun her türlü kaydın / takyidatın giderilmesinden ve noter kati satışının
yapılmasına olanak verecek şekilde trafik sigortası yükümlülüklerini ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten
sorumludur. Bir Alıcı Üye’ye noter satışı yapılacak araçla ilgili olarak bu maddede belirtilen türden herhangi bir
borç, kayıt veya takyidatın bulunması ve bunun Borusan tarafından öğrenilmesi halinde Borusan, takyidatların
kaldırılması, borçlarının ödenmesi için, satılan araçların yukarıda belirtilen borçları ile ilgili Satıcı Üye’yi
bilgilendirir. Bu bilgilendirmenin ardından 3 iş günü içinde aracın borcu yatırılmadığı ve / veya bununla ilgili diğer
yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde, Borusan, dilerse Satıcı Üye’nin cari hesabında bulunan araç
bedelinden bu borçları ödeyebilir. Ancak araç bedelinin söz konusu takyidatların kaldırılmasına yetmemesi
halinde Borusan satışı iptal etme, Alıcı Üyeye ödediği bedeli iade etme ve Satıcı Üye’den iş bu sözleşmenin
3.5. maddesinde belirtilen ceza bedelini talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. Bu hallerde Alıcı Üye tarafından
talep edilecek tüm tazmin ve zarar giderim taleplerinden Satıcı Üye doğrudan sorumludur. Her halde Borusan
ödemek zorunda kalacağı tüm zarar, ceza ve tazminatları ayrıca Satıcı Üyeden talep etme hakkına sahiptir.
Borusan, Satıcı Üye tarafından satılan araçla ilgili olarak vergi, trafik cezası, tazminat vb. gibi Borusan’dan
kaynaklanmayan herhangi bir nedenle, ihtiyari veya mecburi olarak yapacağı ödemeyi, ödeme tarihinden
itibaren işleyecek aylık yasal gecikme faizi ile birlikte, öncelikle Satıcı Üye’nin alacağı satış bedelinden olmak
kaydıyla Satıcı Üye’den tahsil etme hakkına sahiptir.
Satışın herhangi bir sebeple iptal edilmesi, gerçekleşmemesi ve Alıcı Üye’ye veya Borusan’a bu iptal ile ilgili
olarak para iade edilmesi gereken hallerde, Satıcı Üye tarafından 3 gün içinde bu bedellerin Borusan’a iade
edilmesi zorunludur. Satıcı Üye 3 gün içerisinde iade edilmeyen bedelleri aylık yasal faizi ile birlikte ödeyeceğini
kabul ve taahhüt eder.
Satıcı Üye, Borusan üzerinden sattığı tüm araçların zorunlu trafik sigortasını noter kati satışına olanak verecek
şekilde yaptırmakla kanunen yükümlüdür. Trafik sigortası olmadan satışı gerçekleşen ve alıcısına teslim edilen
araçlarda teslimat sonrasında zorunlu trafik sigortası olmaması nedeni ile oluşabilecek zararlardan kanunun
ön gördüğü oranda Satıcı Üye sorumludur. Ancak teslimat ile birlikte hasar ve zarar Alıcı Üye’ye geçer.
Satıcı Üye iş bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler bakımından kendisini temsil etmeye tam
olarak yetkili ve mezun olacak kişilerin, herhangi bir anda toplam 4 kişiyi geçmeyecek şekilde, ad soyad ve T.C.
Kimlik numarası bilgilerini bununla ilgili forma/formlara yazıp imzalamak suretiyle belirtecektir. Üye, bu şekilde
temsil yetkisi verdiği kişi veya kişilerin iş bu sözleşmeye uygun surette yapacağı işlemlerin kendisi açısından
bağlayıcı olacağını gayrikabilirücu beyan kabul ve taahhüt eder. Üye temsil yetkisi ile ilgili her türlü değişikliği
yine ilgili formu doldurmak ve imzalamak ve bunu Borusan’a teslim etmek suretiyle yapacaktır. Aksi halde
değişiklik yapılmamış sayılır.

3.4. Araç Satışı ile ilgili Diğer Hükümler
•

•

•

•

Borusan, kendi sistemlerinde satışa uygun bulmadığı araçları, sebeplerini Satıcı Üye’ye bildirmek suretiyle
dilediği zaman sözleşme kapsamı dışında bırakabilir. Üye’nin Borusan’ın bildirdiği sebeplere karşı herhangi
bir itiraz hakkı yoktur. Bu maddeye, Borusan’ın müşteri ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye sokabileceğine
inandığı araçlar da dahildir.
Borusan’ın veya Alıcı Üyenin hukuki anlamda (mali veya cezai) mağduriyetine yol açacak bir durumun
belirlenmesi halinde, aracın ruhsat devrinin yapılmamış olması kaydı ile Borusan aracın satışını cezai bedel
ödemeksizin iptal hakkına sahiptir. Bu durumda Satıcı Üye veya Alıcı Üye herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Ayrıca iş bu maddede Borusan’a tanınan hak, Borusan’a araçla ilgili herhangi bir konuda araştırma, inceleme,
ve/veya deneme yükümlülüğü yüklemez.
Borusan tarafından şatışı gerçekleştirilen araçların tüm devir ve trafik işlemlerini, Borusan yerine getirecek olup,
satışa konu aracılık hizmetinden dolayı Borusan’a ayrıca ilgili aracın satış cirosundan 350 TL + KDV
(üçyüzellitürklirası) araç başı hizmet ücreti Satıcı Üye tarafından ödenecektir. Borusan sözkonusu bedeli, Satıcı
Üye’ye ödenecek araç bedelinden mahsup etme hakkına sahiptir. Taraflar bu hususta mütabıktırlar ve bu
komisyonun artış oranına ilişikin olarak Satıcı Üye herhangi bir itirazının olmadığını ve artış oranının Borusan’ın
inisiyatifinde olduğunu kabul beyan ve taahüt eder.
Satışa sunulacak aracın, her türlü nakliyesi Satıcı Üye’nin yükümlülüğündedir. Satıcı Üye, satılmasını talep ettiği
araçların bulunduğu yerden Borusan tesisine nakliyesi işleminde ve/veya araçların Borusan platformlarında
satılamaması nedeniyle Borusan tesisinden kendi tesisine geri götürülmesi işleminde Vergi Usul Kanunu’nun
230.maddesine uygun surette sevk irsaliyesi düzenlemekle yükümlüdür Düzenlenecek sevk irsaliyelerinde Vergi
Usul Kanunu’nun 230/5. maddesi gereğince bedel yazılmayacaktır. Söz konusu sevk irsaliyelerinin
düzenlenmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü vergi, harç, para cezası ve benzeri mali yükümlülükten
münferiden yükümlülüğüne uymayan Üye sorumlu olup, bu hususta Borusan’a terettüp edecek tüm bedellerden
de münferiden Üye sorumludur. Borusan kendisinin ödemek zorunda kalacağı bu bedelleri Üye’ nin hak ve

•

alacaklarından kesme hakkına sahiptir. Yine nakliye işlemini gerçekleştiren lojistik firmasının düzenleyeceği
taşıma irsaliyesinin düzenlenmemesinden dolayı oluşacak yükümlülüklerden de münferiden üye sorumludur.
Alıcı Üye, Borusan’dan satın aldığı araçların kendi tesisine veya kendisinin ilişkide olduğu üçüncü kişilerin
adreslerine nakliyesi işleminde veya sözleşme koşullarına uygun şekilde aracı iade edebileceği durumlarda
aracın bulunduğu yerden Borusan tesislerine nakliyesi işleminde Vergi Usul Kanunu’nun 230.maddesine uygun
surette sevk irsaliyesi düzenlemekle yükümlüdür.
Borusan, Alıcı Üye’den satılan araçlara ilişkin tüm bedelleri tahsil etmeye, depo etmeye ve Satıcı Üye’ye
ödemeye tam yetkilidir. Borusan’ın bu yetkilere sahip olması Borusan’a alıcı, satıcı veya bunların yasal
temsilcisi sıfatı vermez. Satışı gerçekleşen araçların satış bedelleri, Borusan aracılığıyla sağlanan ve Üye’ye
fatura edilen lojistik hizmeti de dahil olmak üzere tüm masrafları düşüldükten sonra satışı müteakip en geç 5
iş günü içinde Satıcı Üye tarafından bildirilecek banka hesabına transfer edilecektir. Ancak satış bedelinin
ödenmesi için ilgili aracın sözleşme gereğince tüm belgelerinin tamamlanmış, Borusan’a veya trafik müşavirine
teslim edilmiş ve noter kati satış işleminin yapılmasına engel her türlü takyidatın kaldırılmış olması zorunludur.

3.5. Araç Satışı ile ilgili Cezai Şartlar
•

•

Satıcı Üye’nin aracın devri için gerekli belgeleri sözleşmede belirtilen süreler içinde ibraz etmemesi, veya satış
işleminden, satma vaadinden vazgeçmesi veya devir işlemine engel olan hususları ortadan kaldırmaması ve
bu nedenlerle aracın devir işlemlerinin yapılamaması ve/veya iş bu sözleşmenin 3.2. maddesinde belirtilen ayıplı
araç satışına ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranması hallerinde, Borusan’ın ve alıcı üyenin uğradığı tüm
zararları ve masrafları a y r ı c a talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere, Satıcı Üye; Borusan’a “KDV dahil
Satış Fiyatı”nın [%5]’i tutarında ceza bedelini ilk talepte ödemekle yükümlüdür..
3.2 Nolu maddede belirtilen ayıplardan herhangi birine sahip bir araç sattığı tespit edilen Satıcı Üye’den
(sözleşmeden doğan haklar saklı kalmak üzere) teminat istenecek, teminat sağlamayan Satıcı Üye’nin araçları
satışa sunulmayacak ve Üye’nin sözleşmesi feshedilerek Borusan ile ticaret yapması engellenecektir. İkinci kez
ayıplı bir araç satan Satıcı Üye’ye araç satış bedelinin %10‘u tutarında ceza şart uygulanacak, bu cezanın
ödenmemesi durumunda ilgili bedel Satıcı Üye’nin teminatından tahsil edilerek Satıcı Üye’nin sözleşmesi fesh
edilecek, ve Borusan sistemleri üzerinden ticaret yapması engellenecektir.

4. Borusan’dan Araç Alımı
4.1. Araç Alım Süreci ve Online Platformlarda Üyelik, Teklif toplama, hemen al teklifi veya pazarlık yöntemi ile
satışlara ilişkin olarak yukarıma madde 3.1‘de yer alan hükümler geçerlidir.
•

Alıcı üyeler Hemen-Al tekliflerini değerlendirmek için Borusan tesislerindeki kioskları ya da Borusan
platformlarını (www.borusanaracihale.com sitesinden ulaşılacak Hemen-Al sistemi dahil olmak üzere)
kullanırlar. Bu sistemlerin kullanım şekliyle ilgili bilgilendirme Borusan’a ait internet siteleri üzerinden ve Borusan
çalışanları tarafından yapılacaktır.

4.2. Satışa Sunulan Araçların Ekspertiz Bilgileri ve Alıcı Üye’nin Ekspertiz ile İlgili Yükümlülükleri
•

•

•

•

Borusan’da satışa sunulan arabalar hakkında yapılan bilgilendirmeler için Teklif Toplama aşamasında yapılanlar
esas alınır. Çeşitli belgelerde veya tanıtım dökümanlarında, internet sitesinde satışa sunulacak bir arabayla ilgili
verilen bilgi, o araçla ilgili olarak Teklif Toplama aşamasında verilen bilgi ile çelişiyorsa, Teklif Toplama sırasında
yapılan bilgilendirme doğru kabul edilir.
Alıcı Üye, Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu herhangi bir araba için Borusan tarafından yapılan tüm
bilgilendirmeleri okumak, anlamak ve kabul etmek zorundadır. Alıcı Üye Teklif Toplama aşamasına katılmamış
olması durumunda, Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu araç ile bilgilendirmeleri okumamış olması durumunda
dahi Borusan tarafından yapılan tüm bilgilendirmeleri kabul etmiş olacağını peşinen taahhüt eder.
Borusan’da satışa sunulan araçlar için ekspertiz bilgisi 3 kategori altında sağlanır:
o Aracın kaportasıyla ilgili bilgiler
o Aracın mekanik aksamıyla ilgili bilgiler
o Aracın geçmişi ile ilgili bilgiler (hasar kaydı, çalıntı kaydı vb. )
Bu maddede belirtilen 3 kategorinin dışında kalan her konuyu incelemek (aracın iç aksamı, koltuk vb. aksamları
vb.) Alıcı Üye’nin sorumluluğundadır. Borusan bu konularla ilgili olarak herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
4.2.1. Kaporta Ekspertizi Hakkında Bilgilendirme
o
o

Borusan’da satışa sunulan araçlar için kaporta ekspertizi Satıcı Üye, Borusan veya Borusan’ın
anlaşmalı olduğu bir kurum tarafından yapılabilir.
Borusan Ekspertizi referans niteliğinde olup aracın kaportasında değişen parça ve/veya boya olup
olmadığına ilişkindir. Kaportadaki değişim veya boya işlemlerinin, çok özel tekniklerle yapılabilecek
incelemelerde ortaya çıkabilecek durumda olması halinde (gizli ayıp) bundan hiçbir şekilde Borusan
sorumlu değildir. Yine söz konusu ekspertiz hizmeti motor ve mekanik aksamları, araç içi
ekipmanları (döşeme, konsol, göstergeler, stepne, avadanlıklar vb) kapsamaz. Ekspertiz hizmetinin
niteliği ve kapsamı konusunda sözleşmede belirtilen kurallar geçerlidir. Üye, satın aldığı araç için
Borusan tarafından yapılan ekspertizin referans niteliğinde ve sadece kaporta için yapıldığını,
şasi, mekanik, motor aksamları ve araç içi ekipmanları için herhangi bir ekspertiz incelemesinin
yapılmadığını, aracı satın aldıktan sonra kendisinin ve/veya aracı üçüncü kişilere satması halinde

o

aracı satın alan üçüncü kişilerin, aracın motor ve mekanik aksamları ve araç içi ekipmanları ile ilgili
her türlü ayıp ihbarından, şikayet ve taleplerinden, (aracın kilometresinin orijinal olmaması, daha
önce kullanılan yedek parçaların orijinal olmaması, sigorta şirketleri tarafından bildirilen hasar
kayıtları ve tutarları , garanti kapsamından çıkmasına neden olacak işlemlerin yapılması, özel teknik
inceleme ile ortaya çıkabilecek kaporta hasarları dahil) bu ayıp ve şikayetler nedeniyle doğacak
her türlü ceza ve tazminatlardan sadece kendisinin ve Satıcı Üye’nin sorumlu olduğunu, Borusan'ın
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Borusan’ın yaptığı ekspertizin Borusan için herhangi bir
yükümlülük doğurmadığını, Borusan’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı vermediğini, Borusan’a
karşı bu hususlarla ilgili tüm itiraz talep ve dava haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini beyan
kabul ve taahhüt eder.
Satışa sunulan aracın ekspertizi Satıcı Üye tarafından yapıldıysa, Borusan bu durumu ve ekspertiz
bilgilerini ilgili dökümanlarda ve ilgili ekranlarda Alıcı Üye ile paylaşacaktır. Satıcı Üye’nin yaptığı
ekspertizde bulunabilecek hatalardan ve/veya eksikliklerden Satıcı Üye sorumludur. Bu durumla ilgili
itiraz prosedürü bu sözleşmenin 4.5 nolu maddesinde düzenlenmiştir.

4.2.2. Motor ve Mekanik Ekspertiz Hakkında Bilgilendirme
•

Borusan satışa sunulan aracın motor ve mekanik durumu ile ilgili 2 aşamalı, standart bir değerlendirme
sistemine sahiptir (“Işık Sistemi”). Satıcı Üye satmak istediği araçların durumunu ve bu araçlar için sağlamak
istediği garantiyi madde 3.2’de düzenlendiği şekliyle (YEŞİL IŞIK “GARANTİLİ” veya KIRMIZI IŞIK
“GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ”) Borusan’a bildirir. Alıcı Üye’ler Borusan sistemleri üzerinden araç satın almadan önce
aracın madde 3.2 kapsamında hangi sınıf altında değerlendirdiğini incelemek yükümlülüğündedir.
4.2.3. Aracın Geçmiş Durumu Hakkında Bilgilendirme
o

o

Aracın geçmiş durumu hakkında bilgilendirme ilgili dökümanlar ve ekranlarda, Satıcı Üye’den alınan
bilgiler ve 3.2. maddede tanımlanan şartlar doğrultusunda yapılır ve bu konuda tüm Sorumluluk Satıcı
Üye’nindir. Borusan’ın satılan aracın belirtilen ayıplardan herhangi birine sahip olup olmadığını
veya aracın geçmişi ile ilgili diğer konuları (pert kaydı, kilometresi’nin orijinal olmaması, sel hasarı
olması vb.) araştırma, inceleme ve tespit yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borusan’da satışa sunulan araçlar, bulunduğu/görüldüğü haliyle satılır. Alıcı Üye’nin, bu
sözleşmenin 3.2. maddesindebelirtilen ayıpların dışında bir ayıbın, Satın Alma Taahhüdü’nen sonra
ortaya çıkması durumunda Alıcı Üye sonradan bir ayıp iddiasında ve bu iddia nedeniyle hak talebinde
bulunamaz.

4.2.4. Alıcı Üye’nin Ekspertiz Bilgilendirmesi ile İlgili Yükümlülükleri
Alıcı Üye, Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu tüm araçlar için Borusan tarafından yapılan uyarı, bilgilendirme
ve anonsları okumak veya dinlemekle yükümlüdür. Alıcı Üye satın aldığı her bir araç için Borusan tarafından
yapılan bildirimleri ve ışıklandırma sistemini anlamış sayılacaktır. Alıcı Üye Teklif Toplama aşamasına
katılmayıp Hemen-Al Sistemi üzerinden aldığı araçlar için de ilgili uyarı ve bildirimlerden haberdar olmadığını
ileri sürme hakkına sahip değildir. Borusan sistemlerinden alınan araçlar ile ilgili yapılacak itirazlar bu esasa
göre değerlendirilecektir.
•

•

Alıcı Üye, Borusan tarafından satılan bir araç için Satın Alma Taahhüdü’nde bulunmadan önce aracı
ekspertiz yapmakla sorumludur. Alıcı Üye satış esnasında belirtilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmelidir ve
verilen bilgilerin aksi yönünde bir bilgiye ulaşırsa, aşağıda madde [4.5]’te tanımlanan itiraz prosedürleri
çerçevesinde belirtilen süre içinde Borusan’ı bilgilendirmek zorundadır.
Alıcı Üye, veya temsilcisi, aracın noter devri ve teslimatıyla ilgili imza attığı formlar üzerindeki bilgilerin
doğruluğunu imza atmadan önce kontrol etmelidir.

4.3. Araç Alımı ile İlgili Yükümlülükler
•

•

•

•

Alıcı Üye'ler verdikleri Satın Alma Taahhüdü’nden tek taraflı olarak vazgeçemezler. Bu doğrultuda Hemen-Al
Sistemi ve Alıcı Üye’lerle araçların satışı için yapılan diğer görüşmeler Borusan tarafından kayıt altına alınacak
olup, olası itirazların değerlendirilmesi için bu kayıtlar kullanılacaktır.
Teklif Toplama aşamasının amacı satışa sunulan araç için gerçek / ciddi alıcıları tespit etmektir. Bu doğrultuda
verilen tekliflerin Borusan açısından gösterge olabilmesi için, Alıcı Üye’ler tarafından Teklif Toplama
aşamasında verilen en yüksek 2 teklif 1 saat boyunca bağlayıcı sayılacaktır ve aynı zamanda Alıcı Üye
açısından bir Satın Alma Taahhüdü’dür. Alıcı Üye bu kapsamda Borusan tarafından kendisine sunulacak
teklifleri kabul etmemesi durumunda madde 4.6 bağlamında cezaya tabi olacağını kabul eder.
Alıcı Üye, Teklif Toplama aşamasında kendi yaptığı teklifleri ve diğer Alıcı Üye’lerin yaptığı üyeleri takip etmek
zorundadır. Teklif Toplama aşaması bittikten sonra verilen teklifler değiştirilemez, verilen tekliflere yapılan
itirazlar kabul edilmez.
Borusan tarafından sunulan Hemen-Al tekliflerini değerlendiren Alıcı Üye, teklifin içerisindeki fiyat ve komisyon

bilgilerini ve diğer her türlü bilgiyi okuduğu ve anladığını kabul eder. Araç satıldıktan sonra yapılacak itirazlar
kabul edilmemektedir.
Alıcı üye; Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu aracın KDV dahil bedelini, trafik müşaviri ücretini, ve iş bu
sözleşme ile kendisince ödenmesi gereken diğer bedelleri, ihalede yada özel duyurularla müşterilere tahsilat
süreleriyle ilgili farklı bir bilgi verilmediği sürece Satın Alma Taahhüdü’nün verildiği tarihten itibaren 2 (iki) işgünü
içerisinde Borusan’ın banka hesabına yatıracaktır. Araç bedelinin ve/veya diğer ödemelerin kısmen veya
tamamen bu süre içinde yatırılmaması halinde, gecikilen her gün için, aracın satılması neticesinde iş bu
sözleşme hükümlerine göre hesaplanacak Borusan komisyon bedelinin üzerinden %20 tutarında gecikme
cezasını, Borusan’a ödeyecektir. Aracın satışı için Alıcı Üye’den komisyon alınmadığı veya Alıcı Üye’ye
komisyon indirimi uygulandığı istisnai durumlarda da bu ceza normal şartlar altında sözleşme kapsamında
hesaplanacak olan komisyon tutarı üzerinden belirlenir. Gecikmenin üç iş gününü geçmesi halinde Borusan
satışı iptal etme ve iş bu sözleşmenin 4.6. nolu maddesinde belirtilen ceza bedelini, gecikme cezası ile birlikte
Alıcı Üye’den talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. Kısmi ödeme yapılmış ise söz konusu ceza bedelleri kısmi
ödemeden mahsup edilebilir. Ceza bedelleri nakit olarak ödenmediği durumda Alıcı Üye’nin sözleşmesi iptal
edilir ve ceza bedeli Alıcı Üye’den alınmış olan bir teminatın varlığı halinde teminat tutarından karşılanır. Her
halde Borusan’ın yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.
Alıcı Üye, araç bedelini ödemeyi ilk defa geciktirdiğinde takip eden Teklif Toplamalara katılabilmek için
gecikmiş ödemeyi tamamlamak zorundadır. Aksi halde Teklif Toplam aşamasına katılamaz. Araç bedelini
ödemeyi ikinci kez geciktiren Alıcı Üye’nin Borusan tarafından yapılan satışlara katılma hakkı durdurulur. Bu
durumda Alıcı Üye, Borusan satışlarına ancak Borusan’a bir teminat verdiği zaman tekrar katılmaya hak
kazanır. Borusan bu durumda teminat vermeyen Alıcı Üye’nin üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etme
hakkına sahiptir.
Araç teslimi Satıcı Üye’nin belirlediği araç teslim koşullarına göre yapılır. Fakat her ne şartta olursa olsun aracın
alım bedeli, trafik müşavirlik ücreti, masraflar ve diğer tüm bedeller ödenmeden araç Alıcı Üye’ye teslim edilmez.
Alıcı Üye’nin sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen aracın noter kati satışı (ruhsat devri) Satıcı Üye’nin
bildirdiği devir tarihinden sonraki 3 iş gününden sonra gerçekleşmezse Satıcı Üye tahsil ettiği araç bedelini 3 iş
günü içerisinde Alıcı Üye’ye ödenmek üzere Borusan’a (Borusan’ın bildireceği banka hesabına) ödemekle
yükümlüdür. Bu durumda Alıcı Üye de teslim aldığı aracı, teslim aldığı şekilde Satıcı Üye’ye teslim edilmek
üzere Borusan’a derhal iade ile yükümlüdür. Araçta herhangi bir hasar veya sorun tespit edildiğinde Satıcı
Üye’nin ve Borusan’ın Alıcı Üye’den buna ilişkin zarar ve masraf talep etme hakkı saklıdır. Alıcı Üye’nin satışı
iptal olan araç için yaptığı her türlü harcama kendi sorumluluğundadır ve Alıcı Üye’nin bu kapsamda
Borusan’dan veya Satıcı Üye’den bir iade talep etme hakkı bulunmamaktadır.
Alıcı Üye, iş bu sözleşmenin imzalanması esnasında noter kati satış işlemlerinin yerine getirilmesi için Borusan
tarafından belirlenen kişilere gerekli tüm yetkileri taşıyan, süresiz bir alım vekaletnamesi verir. Aksi halde
sözleşme yürürlüğe girmez. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bu vekaletname
ile işlem yapılır. Verilen vekaletname Borusan’ın talep etmesi durumunda Alıcı Üye tarafından yenilenir. Alıcı
Üye Borusan‘ın talebi üzerine üye olurken vermiş olduğu vekaleti yenilemeyi kabul ve taahüt eder. Alıcı Üye’ye,
işlemlerin ifası ile ilgili bilgilendirme, işlemler tamamlandıktan sonra yapılır. Alıcı Üye’nin vekaletname ile verdiği
yetkileri kısmen veya tamamen sona erdirmesi halinde Borusan, meydana gelen zararın tazminini talep hakkı
saklı kalmak kaydıyla sözleşmeyi feshetmeye veya durdurmaya tek taraflı yetkilidir.
Alıcı Üye’nin, araç bedelinin tamamını ödedikten sonra araçta satışa engel herhangi bir durum olmamasına
rağmen, aracın noter kati satışı için gerekli talepte bulunmaması halinde, Borusan, sözleşmenin işbu maddesi
gereğince her koşul ve şartta kendisine verdiği vekaletnameye dayanarak aracın devrini Alıcı Üye adına yapma
hakkına sahiptir. Araç bedeli tamamen tahsil olmamış araçlarda Borusan devir gerçekleştirmeme hakkını saklı
tutar
Herhangi bir araç için Satın Alma Taahhüdü’nde bulunan Alıcı Üye’ye, satın aldığı araç ile ilgili bilgilerin ve
satın alma sürecinin devamıyla ilgili yapılacakları içeren form ve belgeler Borusan tarafından yollanır. Alıcı Üye
kendisine faks veya elektronik posta yoluyla gönderilen form ve belgeleri, 2 (iki) gün içinde imzalamak ve ıslak
imzalı asılları Borusan’a teslim etmek zorundadır. Alıcı Üye’nin bir Satın Alma Taahhüdü’nde bulunması tek
başına sözleşmenin kurulduğu anlamına gelmez, ve aynı zamanda posta yoluyla gönderilen form ve belgelerin
ıslak imzalı asıllarının iki gün içinde Borusan’a teslim edilmesi zorunludur. Alıcı Üye, Borusan’dan satın aldığı
araçlar ile ilgili olarak Borusan’a bir komisyon (“Alıcı Komisyonu”) ve noter katı satış işlemlerinin yapılması için
hizmet bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Komisyonu her araç özelinde belirlenecek olup, ilgili tutar
Hemen-Al Sistemi’nde ve pazarlık yoluyla yapılan işlemlerde Borusan yetkilisi tarafından Alıcı Üye’ye
bildirilecektir. Alıcı Üye bu bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır ve belirlenen Alıcı Komisyonu’na itiraz
etme hakkı yoktur. Noter hizmet bedeli de benzer şekilde Borusan tarafından belirlenecek ve Alıcı Üye’ye
bildirilecektir.

•

•

•

•

•

•

4.4. DEVİR VE TESLİMAT İŞLEMLERİ
4.4.1. Aracın Noter Kati Satışının Yapılması
•
•

Aracın Noter Kati Satışı’nın yapılması için Alıcı Üye araç bedelinin tamamen ödenmesi dahil bu sözleşmede
tanımlanan tüm sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Aracın noter kati satışı sadece Alıcı Üye’ye ait tüzel kişiliğe yapılır. Başka herhangi bir kişiye araç devri
yapılmaz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, noter kati satışı ancak, araca ait bedelin sözleşmeye
taraf tüzel kişiliğe ait hesaptan yapılmış olması durumunda gerçekleştirilecektir.

•

•
•

•

•
•

Borusan’dan satın alınan araçlar ile ilgili noter kati satış işlemleri, Alıcı Üye’nin bu sözleşmede tanımlanan tüm
şartları yerine getirmesi durumunda Borusan tarafından sağlanan bilgilendirme formlarında belirtilen gün
Borusan devir departmanı tarafından yapılır.
Borusan’dan kaynaklanmayan her türlü nedenden dolayı kati satışın gecikmesi ve/veya yapılamaması
nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlardan Borusan sorumlu değildir..
Satın alınan araçların trafik muayenelerinin geçerli olduğu son tarih, Borusan tarafından verilen bilgilendirme
formlarında belirtilir. Trafik muayene geçerlilik süresi dolmuş veya noter kesin satışına kadar dolacak araçlar
için trafik muayenesinin yaptırılmasının kimin sorumluluğunda olduğu da ayrıca bilgilendirme formlarında
belirtilir. Bu formlarda belirtilen Üye aracın trafik muayenesi ile ilgili tüm masraflardan da sorumludur. .
Aracın rehinli olması durumunda Borusan tarafından verilen bilgi formunda aracın rehin işleminin
tamamlanma süresi iş günü olarak belirtilmektedir. Rehin kaldırma işlemi bu süre içerisinde tamamlanacaktır.
Bu süre iş günü olarak belirtilmiştir. Hafta sonları ve resmi tatiller bu süreye dahil değildir. (Resmi
makamlardan kaynaklanan gecikme ve problemler olması durumunda, ilgili makamın uyguladığı ek süre
formda belirtilen iş günü süresine dahil değildir.)
Satın alınan araç ile ilgili olarak noter devrinden sonra ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak Alıcı Üye 4.7. nolu
maddede belirtilen şekilde ve yazılı olarak ilgili evrakla beraber Borusan’a 4.5’deki haklar saklı kalmak kaydıyla
başvuru yapar. Borusan 4.7. nolu maddede belirtilen şekilde başvuruyu değerlendirir.
Aracın trafikte dosyanın bulunamaması (Dosyanın Borusan Türkiye'nin çalışmakta olduğu trafik müşavirliği
dışında yaptırılması durumunda alıcı üyenin yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.) Bu tip işlemler
trafik şube ile alakalı olduğundan resmi işlemler başlatılır ve resmi süre içinde işlemler tamamlanır.
4.4.2. Aracın Alıcı Üye’ye Teslimatı

•
•

•

•

Alıcı Üye’lere satın aldıkları araçların teslimatı, ancak Satıcı Üye’nin onayı olması durumunda noter kati
satışının yapılmasından önce yapılabilir.
Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, satılan bir aracın Alıcı Üye’ye teslim edilmesinden sonra satılan
araçta oluşabilecek her türlü zarar, masraf, kaza vb. konularla ilgili sorumluluk Alıcı Üye’ye aittir. Ayrıca Alıcı
Üye’nin satın aldığı arabayla ilgili olarak yaptığı her türlü masraf tamamen kendi sorumluluğundadır ve aracın
iadesinin söz konusu olması durumunda Alıcı Üye’nin bu kapsamda herhangi bir bedel talep etme hakkı yoktur.
Araç teslimi, sadece üyelik işlem sırasında Borusan’a bildirilen yetkililere yapılabilecektir. Araç tesliminin farklı
bir kişiye yapılması için Üye imza yetkilisinin imzalı talimatı gerekmektedir. Talimat olmadan üye yetkilileri
dışındaki kişilere araç teslim edilmez
Borusan talep üzerine, satın alınan araçlar için anlaşmalı firmaları aracılığıyla çekici ile park alanina teslimat
hizmeti sunmaktadır. Teslimatın şartları ve nakliye ücreti talep günü Borusan tarafından belirlenip Alıcı Üye’ye
bildirilecektir. Nakliye tutarının Borusan’a ödenmesinin ardından araçlar belirtilen gün ve saatte size teslim
edilmiş olacaktır Borusan nakliye hizmetinin sağlayıcısı değildir ve nakliye ile ilgili hukuki yükümlülükler nakliye
hizmetini sağlayan firmaya aittir. Nakliye hizmetinde yaşanan problemlerden Borusan sorumlu tutulamaz. Alıcı
Üye, Borusan’dan satın aldığı araçların kendi tesisine veya kendisinin ilişkide olduğu üçüncü kişilerin adreslerine
nakliyesi işleminde veya sözleşme koşullarına uygun şekilde aracı iade edebileceği durumlarda aracın
bulunduğu yerden Borusan tesislerine nakliyesi işleminde Vergi Usul Kanunu’nun 230.maddesine uygun surette
sevk irsaliyesi düzenlemekle yükümlüdür.

4.5. İtiraz Süreci
•
•
•

•
•
•
•

Alıcı Üye'ler Borusan'dan satın aldıkları araçlarla ilgili olarak belirlenen kapsam ve süreler dışında itiraz
başvurusunda bulunamazlar.
Alıcı Üyeler, Borusan tarafından sağlanan kaporta ekspertizindeki hatalarla ilgili olarak itiraz başvurusunda
bulunamazlar.
Bu sözleşmenin 3.2 maddesinde belirtilen ayıplı durumlar dışındaki hususlar dolayısıyla, satılan araçlar ayıplı
araç olarak kabul edilemez ve Alıcı Üyeler bu hususlarla ilgili olarak itirazda bulunamazlar. Alıcı Üyeler aracın
satış sunulması aşamasında Borusan tarafından belirtilen ayıplarla ilgili olarak da herhangi bir itiraz başvurusu
yapamazlar.
Alıcı Üye'ler ayrıca Kırmızı Işık ile satılan araçlar için motor ve mekanik problemleriyle ilgili itiraz başvurusunda
bulunamazlar.
Yapılan itirazın geçerli olabilmesi için Alıcı Üye’nin aşağıda Tablo 1.’de belirtilen kapsam ve süreler içinde itiraz
hakkını kullanması gerekir. İtirazlar başvurusu ile ilgili değerlendirme Alıcı Üye’nin belirttiği spesifik hatalar
baz alınarak yapılacak olup başvuru yapıldıktan sonraki diğer itirazlar değerlendirilmeyecektir.
Yapılan itiraz başvurusunun bu sözleşmede belirtilen kapsam ve sürede olması durumunda, itiraz Borusan
tarafından değerlendirilerek Alıcı Üye’lere başvurunun sonucu bildirilir.
Alıcı Üye’nin, Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu araç için bir itiraz başvurusunda bulunması, aracı satın
almakla ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Alıcı Üye Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu araçları bu
sözleşme kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde, araç hakkındaki itiraz başvurusu sonuçlanmamış
olsa dahi, satın almaktan sorumludur.
4.5.1. Satın Alınan Aracın Geçmişi ile İlgili İtirazlar

•

Satın alınan araçta bu sözleşmenin 3.2. maddesinde belirtilen ayıplardan birinin ortaya çıkması ve bu ayıp ile
ilgili olarak satış sürecinde Borusan tarafından bilgilendirme yapılmamış olması durumunda Alıcı Üye’ler bu

•

•

•

•

duruma itiraz edebilir ve satin aldıkları araç için iade talebinde bulunabilirler. İade talebi kabul edilmiş ve iade
edilen araçlar Alıcı Üye tarafından Borusan‘dan teslim alındığı şekliyle teslim edilmelidir. İade alınan aracın
kilometresi araç satışı esnasında imzalanan formda bulunan kilometreden maksimum 500 kilometre fazla
olabilir. 500 kilometreyi aşan araçların iadesi için kilometre başına 50 TL Borusan tarafından Alıcı Üye’ye
fatura edilir.
Yukarıda belirtilen sebeple iade alınan araçlarla ilgili bedelin Alıcı Üye’ye iadesi, eğer bu bedel Borusan
tarafından Satıcı Üye’ye ödenmediyse ya da Satıcı Üye’nin Borusan’dan bu bedele denk gelen bir alacağının
bulunması durumunda itirazın kabulünden sonra 3 iş günü içerisinde yapılır. Satıcı Üye’ye ödenmiş bedeller
için Alıcı Üye’ye iade süresi, Satıcı Üye’den alınan iade’nin üzerine 3 iş günüdür. Satıcı Üye’nin ilgili ödemeyi
yapmaması durumunda Alıcı Üye’nin bu bedeli Borusan’dan talep etme hakkı bulunmamaktadır.
Satın alınan aracın Alıcı Üye’ye teslim edildiği veya devrinin tamamlandığı tarihten (hangi tarih daha önceyse)
önceki döneme ilişkin araçla ilgili tüm borçlar Satıcı Üye’ye aittir. Satın alınan araçta Satıcı Üye’ye ait herhangi
bir borç oluşması durumunda Alıcı Üye yazılı olarak ilgili belge ile Borusan’a başvuruda bulunur. Herhangi bir
kuşkuya mahal vermemek adına, aracın alıcıya teslim tarihinden itibaren gerçekleşen TPC, OGS, Motorlu
Taşıtlar Vergisi ve benzeri borçlar ile Alıcı Üye’den kaynaklanan borçlar, aracın noter satışı yapılmamış olsa
dahi, borçlar araç Alıcı Üye’de iken gerçekleştiği için alıcıya aittir. Aracın Alıcı Üye’ye teslimatı için geçerli
tarih, Alıcı Üye’nin aracını teslim aldığı esnada imzaladığı teslimat evrakın tarihidir.. Alıcı bu kapsamda tespit
edilen borçları eğer sözkonusu aracın Alıcı Üye’ye noter kati satışı tamamlanmadıysa 2 iş günü süresi içinde
ödemek durumundadır.
Satın alınan aracın, Alıcı Üye veya Temsilcileri tarafından teslim alındığı tarihten önceki döneme ait, Otomatik
Geçiş Sistemi (“OGS”), Trafik Para Cezası (“TPC”) vb. Ödenmemiş borçlarının olması durumunda, Satıcı
Üye’nin ilgili borcu ödemesi için devir süresinden sonra 15 iş günü beklenir. Şayet Alıcı Üye bu bedeli ödedi
ise Satıcı Üye’den ödenen bedelin tahsil edilmesi için ilgili borcun ödendiğine dair evraklarının asıllarının
Borusan’a teslim edilmesi gerekmektedir.
İtiraz başvruları sonucunda, Alıcı Üye’nin satin aldığı arabayla ilgili olarak yaptığı diğer masraflar ve kar
kaybına yönelik her hangi bir geri ödeme yapılması söz konusu değildir. Satın alınan aracın iadesinin söz
konusu olması durumunda, Alıcı Üye’den araçla ilgili olarak tahsil edilen komisyon tutarı da Alıcı Üye’nin ilgili
miktarda iade faturasını Borusan’a kesmesinin ardından Alıcı Üye’ye geri ödenecektir.
4.5.2. Satın Alınan Aracın Kaporta Ekspertizi ile ilgili İtirazlar

•

Borusan Ekspertizi veya Satıcı üye tarafından yapılan Kaporta Ekspertizi, referans niteliğindedir ve aracın satışından
sonra aracın Kaporta Ekspertiziyle ilgili ortaya çıkan hatalar itiraz kapsamında değildir.
4.5.3. Aracın Motor ve Mekanik Aksamıyla ilgili İtirazlar

•
•

•
•

•
•

Motor ve Mekanik problemler ile ilgili olarak, satılan aracın, "Işıklı Sistem“ dahilinde Satıcı Üye tarafından
belirtilen Yeşil/Kırmızı Işık statüsüne göre itiraz edilebilecek unsurlar ve itiraz süreleri aşağıda yer alan Tablo
1.’de belirtilmiştir. .
Motor ve mekanik ekspertiz ile ilgili itiraz başvurusunun geçerli ve haklı olması durumunda, Borusan araçta
bulunan problemlerin giderilmesiyle ilgili olarak bir tamir veya çözüm bedeli belirler ve bunu Alıcı Üye ile
paylaşır. Alıcı Üye ancak, belirlenen çözüm bedelinin toplamda Satış Fiyatı’nın %1’i veya üzerinde olması
durumunda aşağıdaki haklarından birisini kullanabilir.
o Satıcı Üye’den problemlerin giderilmesini talep etmek
o Problemleri giderecek adımları kendisi atarak ilgili bedelin Satıcı Üye tarafından karşılanmasını talep
etmek (Bu talep konusunda Borusan aracı olacaktır)
Tamir / çözüm bedeli toplamda Satış Fiyatı’nın %1’inden az olan Motor ve Mekanik kusurlar ikinci el araçların
yapısında bulunan doğal kusurlar ve ikinci derece hasar olarak kabul edilir ve bu itirazlar ile ilgili herhangi bir
ödeme yapılmaz..
Alıcı Üye kabul edilen itirazları doğrultusunda ilgili kusurları kendi gidererek bedeli Satıcı Üye’den talep etmek
yolunu seçerse, ilgili tamirin yaptırılacağı yer ve bedel için işlemden önce Borusan ile mutabık kalmak
zorundadır. Aksi halde Alıcı Üye’nin itiraz başvurusu geçersiz sayılacak ve kendisine itiraz başvurusu
kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Herhangi bir kuşkuya mahal vermemek adına, Kırmızı Işık statüsünde satılan araçlar için hukuki kusurlar
(çalıntı araç, pert kaydı, km ile oynama işlemi vb.) dışındaki arızalar ve fiziki kusurlar için itiraz başvuruları
kabul edilmez, değerlendirmeye alınmaz.
İtiraz başvruları sonucunda, Alıcı Üye’nin satin aldığı arabayla ilgili olarak yaptığı diğer masraflar ve kar
kaybına yönelik her hangi bir geri ödeme yapılması söz konusu değildir.
4.5.4. Diğer İtirazlar

•

Satın alınan araçla ilgili olarak bir haciz işleminin ortaya çıkması durumunda, aracın haczinin kaldırılması için
Satıcı Üye’nin aracın haczini kaldırması için 5 iş günü beklenir. Satıcı Üye bu süre içinde haczi kaldıramadığı
takdirde aracın Satış Fiyatı Satıcı Üye’den 3 iş günü içerisinde geri alınarak Alıcı Üye’ye iade edilir. Komisyon
bedeli Alıcı Üyenin Borusan’a ilgili miktarda fatura kesmesinin ardından iade edilir. Alıcı Üye’ye araçla ilgili
olarak cezai ödeme veya başka bir ödeme yapılmaz.

Tablo 1. İtiraz Kapsamları ve Süreleri

KAPORTA EKSPERTİZİ ve AYIPLI ARAÇ İLE İTİRAZLAR
İtiraz Hakkı

İtiraz Süres, Süresi

Madde [3.2.’nin 3. Bendinde] bulunan ve satış aşamasında
Borusan tarafından belirtilmemiş ayıpların ortaya çıkması

İtiraz Edilebilir

7 Gün

Kaporta problemleri: Sadece boyanan veya değişen parçalar için
(Tampon vb. plastik aksamlar hariç)

İtiraz Edilemez

-

MEKANİK EKSPERTİZ İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Araç Statüsüne Göre:

YEŞİL IŞIK ile Satılan Araçlar İçin

KIRMIZI IŞIK ile Satılan Araçlar İçin

İtiraz Hakkı

İtiraz Süres, Süresi

İtiraz Hakkı

Şanzuman problemleri

İtiraz Edilebilir

Sadece Satış Günü

İtiraz Kabul Edilmez

Motor ve Mekanik problemleri

İtiraz Edilebilir

Sadece Satış Günü

İtiraz Kabul Edilmez

Elektirik problemleri

İtiraz Edilebilir

Sadece Satış Günü

İtiraz Kabul Edilmez

İtiraz Süresi

DİĞER KONULARDAKİ İTİRAZLAR
Araç Statüsüne Göre:

YEŞİL IŞIK ile Satılan Araçlar İçin

KIRMIZI IŞIK ile Satılan Araçlar İçin

Camlardaki kırık, çatlak, taş izi vs hasarlar

İtiraz Kabul Edilmez

-

İtiraz Kabul Edilmez

-

Dolu nedeni ile oluşan dolu hasarları

İtiraz Kabul Edilmez

-

İtiraz Kabul Edilmez

-

Avandanlıklar ile ilgili ( Çakmak, Küllük, Panzot Kapağı, Lastikler,
Lastik Problemleri, Jant Kapağı, Jantlar, Kriko, Stepne, Bijon
Anahtarı, Trafik Seti, Zincir, İlk Yardım Seti vb ) eksikler ve
hasarlar

İtiraz Kabul Edilmez

-

İtiraz Kabul Edilmez

-

Araç içi görülebilir ve tespit edilebilir tüm hasarlar veya
problemler, ( Örnek; Döşeme yanıkları, Yırtık, Çatlak ve diğer
tüm eksik ve hasarlar )

İtiraz Kabul Edilmez

-

İtiraz Kabul Edilmez

-

Görülebilir ve tespit edilebilir kaporta hasarları

İtiraz Kabul Edilmez

-

İtiraz Kabul Edilmez

-

Aracın noter kati satışından sonra ortaya çıkan ve Alıcı Üye'nin
aracı teslim aldığı tarihten önce olan borçlar

İtiraz Edilebilir

Süresiz

İtiraz Edilebilir

Süresiz

4.6. Araç Alımı ile İlgili Ceza Hükümleri
Alıcı Üye’nin, satın alma işleminden, Satın Alma Taahhüdü’nden vazgeçmesi veya aracın ruhsat devir işlemlerini
sözleşmede belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmesi için sözleşme gereği üstlendiği yükümlülükleri yerine
getirmemesi veya satın aldığı aracın bedelini sözleşmede belirtilen süreler içinde ödememesi veya eksik ödemesi
veya sözleşmenin 4.3. maddeSİNDE belirtilen yükümlülüklerinden birine aykırı davranması halinde, Borusan’ın ve
Satıcı Üye’nin uğradığı tüm zararları ve masrafları ayrıca talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere, alıcı üye, i l g i l i
a r a c ı n Satış Fiyatı’nın %5’i tutarında ifaya ek ceza bedelini ilk talepte Borusan’a ve satıcı üye’ye ayrı ayrı
ödemekle yükümlüdür.
4.7. Araç Alımı ile İlgili Diğer Hükümler
•
•
•

Borusan, araç satışına ve Satıcı Üye’ye ödemeye tam yetkilidir. Borusan’ın bu yetkilere sahip olması
Borusan’a alıcı, satıcı veya bunların yasal temsilcisi sıfatı vermez.
Alıcı Üye, ancak istenen belgelerin tam olması ve muaccel borcunun bulunmaması halinde Teklif
Toplama aşamasına katılabilir, Hemen-Al tekliflerinden ve diğer satış fırsatlarından faydalanabilir.
Alıcı Üye iş bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler bakımından kendisini temsil etmeye tam olarak
yetkili ve mezun olacak kişilerin ad soyad ve TC.Kimlik numarası bilgilerini bununla ilgili forma/formlara yazıp
imzalamak suretiyle belirtecektir. Alıcı Üye, bu şekilde temsil yetkisi verdiği kişi veya kişilerin iş bu sözleşmeye
uygun surette yapacağı işlemlerin kendisi açısından bağlayıcı olacağını gayrikabilirücu beyan kabul ve taahhüt
eder. Üye temsil yetkisi ile ilgili her türlü değişikliği yine ilgili formu doldurmak ve imzalamak ve bunu Borusan’a
teslim etmek suretiyle yapacaktır. Aksi halde değişiklik yapılmamış sayılır.

•

•

Alıcı Üye Satın Alma Taahhüdü’nde bulunduğu araçla ilgili ödemeyi sözleşmeye taraf tüzel kişiliğine ait hesap
üzerinden Borusan’a ödemekle yükümlüdür. Aracın noter kati satışı da sadece sözleşmeye taraf ve ödemeyi
yapan tüzel kişiliğe yapılacaktır.
Trafikten çekme belgesi ile alınan araçlarda oluşabilcek tüm masraflar Alıcı Üye yükümlülüğündedir.

5. Genel Hükümler
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Borusan’ın bu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler herkese açık olmayıp, sadece
Üye’ler bu hizmetlerden yararlanabilir.
Borusan tesislerinde gerçekleşen tüm araç alım ve satım işlemleri Borusan tarafından uygulanan satış
yöntemleri dahilinde gerçekleşmek zorundadır. Alıcı Üye ve Satıcı Üye’nin Borusan tesisi içerisinde kendi
aralarında, Özel Arttırma dışında ticaret yapması tarafların Borusan sistemleri üzerinden alım ya da satım
yapma haklarını kaybetmelerine neden olacak ve Borusan’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Borusan’ın satış sistemlerinde amaç hem Alıcı Üye hem Satıcı Üye için etik ve adil ticari ortamı yaratmaktır.
Eğer Borusan satış işleminin her iki taraf için de adil ve etik olmadığını tespit ederse, Taraflar Borusan’ın satış
işlemini tek taraflı olarak iptal edeceğini kabul etmişlerdir
Borusan, tüm üyeler için aynı koşullarla olmak kaydıyla hizmetlerini; dilediği amaçlar için kullandırma, satış
kanallarında değişiklik yapma, dilediği hizmetleri kaldırma veya özel şartlara bağlama, yeni hizmetler verme,
hakkına sahiptir. Hizmeti kaldırdığı tarihe kadar verdiği hizmetlerden doğan hak ve alacakları saklıdır. Yine
Borusan’ın ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme hakkı herzaman vardır.
Borusan programları, bilgisayar yazılımları, eğitim dokümanları, metinleri, her türlü fikri ve sınai ürünler vb. bu
sözleşme konusu ve yükümlülükleri dışında hiçbir şekilde kullanılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
Borusan’ın sunduğu hizmetler, sözleşmeyle üye sıfatını kazanmış olan gerçek ve tüzel kişi tacirler için
reklamcılık ve mecra kuruluşu hizmeti kapsamında olup, tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında
herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ayrıca taraflar Borusan’ın alıcı ve/veya satıcı sıfatının
bulunmadığını, bu nedenle borçlar kanunu’ndaki ve Türk Ticaret Kanununundaki satıcı’ya ilişkin
yükümlülüklerin Borusan için geçerli olmadığını, Borusan’ın tüm sorumluluğunun iş bu sözleşme kapsamı ile
sınırlı olduğunu beyan ve kabul ederler. Satılan araçlarda sonradan ortaya çıkanlar da dahil mevcut tüm
ayıplardan, araç malikinden veya satıştan önce kaynaklanan diğer nedenlerle üçüncü kişilerce araca el
konulmasından doğrudan satıcı üye sorumludur. Borusan, araçlardaki ayıp ve zapt gibi nedenlerle herhangi
bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, bu ödemeler Satıcı Üye’nin, Borusan uhdesindeki alacaklardan
kesilecek ve/veya ilk talep halinde Satıcı Üye tarafından derhal Borusan’a ödenecektir.
Satıcı Üye ve/veya Alıcı Üye, yapılan işlemin herhangi bir nedenle 24382 sayılı İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi,
ekspertiz raporu gibi bilgi ve belgeleri veya mevzuatta belirtilen şartları sağlamayı gerektirdiği her durumda, bu
belgelere sahip olma ve bunları sağlama sorumluluğunun kendilerinde olduğunu, yapılan işlemin geçerliliğini
etkilememekle birlikte, bu durumun herhangi bir ceza veya sorumluluk doğurması halinde sorumluluğun ilgili
tarafta olduğunu ve Borusan’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
Satıcı Üye ve Alıcı Üye galericiler odası kaydı, ticaret odası kaydı gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan ikinci el
ticareti ile uğraştıklarını teyit veya tevsik eden belgeleri Borusan ile paylaşmak zorundadır. Bu belgelerin
sunulmaması veya sunulamaması halinde, Borusan kendi insiyatifinde kalmak kaydınla bu belgelerin teminini
talep edebilir. Belgelerin doğrudan ve/veya Borusan’ın talebi üzerine temin edilmemesi durumunda Borusan
kendi insiyatifine bağlı olarak yapılan işlemleri askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hallerde
Borusan’a ve karşı tarafa karşı ortaya çıkan tüm sonuç ve zararlardan doğan sorumluluk belgeleri sağlamayan
tarafa aittir. Alıcı Üye ve Satıcı Üye bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Borusan’ın yazılı ön onayı
olmaksızın kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
İşbu sözleşmenin hukuki niteliğinin değişen mevzuat hükümleri nedeniyle değişmesi halinde Borusan
sözleşmede söz konusu değişen mevzuat hükümlerine uygun tadilleri tek taraflı olarak yapabilir.
İş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte taraflar arasında daha önceden akdedilmiş olan tüm üyelik
sözleşmeleri ve ilgili ekleri kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir.
Alıcı Üye ve Satıcı Üye, gerek satışa çıkarılacak araçları görmek amacıyla, gerekse Teklif Toplama aşamasına
katılmak ve araç satın almak, araç satmak ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla Borusan’ın işyerine girdiği andan
itibaren, Borusan’ın işyerindeki çalışma düzenine, kendisine tebliğ edilen ve işyerinin muhtelif yerlerinde asılı
bulunan tüm iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile uyarı levhalarına uymakla, verilecek tüm kişisel koruyucu araç
ve gereci kullanmakla yükümlü olup, sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin ifası için
görevlendirdiği/yetkilendirdiği kişilerin de bu kurallara uygun davranmasından sorumlu ve yükümlüdür. Üye,
kendisinin ve/veya görevlendirdiği/yetkilendirdiği kişilerin söz konusu kurallara uygun davranmaması
nedeniyle BORUSAN ARAÇ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve/veya Borusan Personeline ve/veya
üçüncü kişilere vereceği her türlü maddi ve manevi zarardan ve bu zararlar nedeniyle oluşacak tazminat ve
benzeri yükümlülüklerden münferiden kendisinin sorumlu olacağını, Borusan’ın bu hususlarda kendisine rücu
hakkı bulunduğunu beyan kabul ve taahhüt eder. Ziyaretçiler Borusan’ın işyerine girdiklerinde işyeri düzenine
ve çalışma koşullarına uygun davranmalıdır. Ziyaretçiler işyerinin muhtelif yerlerinde asılı bulunan tüm iş
sağlığı ve güvenliği talimatları ile uyarı levhalarına uymakla, verilecek tüm kişisel koruyucu araç ve gereci
kullanmakla yükümlüdür. Ziyaretçiler söz konusu kurallara uygun davranılmaması nedeniyle Borusan’a
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ve/veya Borusan Personeline ve/veya üçüncü kişilere vereceği her türlü maddi ve manevi zarardan ve bu
zararlar nedeniyle oluşacak tazminat ve benzeri yükümlülüklerden münferiden sorumludur.
İş bu sözleşme kapsamında Borusan, vermiş olduğu hizmetler için e-fatura, e-arşiv fatura düzenleyecektir.
Düzenlemiş olduğu bu faturalar, üyenin belirtmiş olduğu mail adresine gönderilecektir. Borusan’ın fatura
düzenleme konusunda başka sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üye, www.borusanaracihale.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar
önünde doğru olduğunu, Borusan'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen
ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Üye, www.borusanaracihale.com ve diğer online Borusan platformlarına, Borusan mobil uygulamalarına
girerken kullandığı, Borusan tarafından kendisine verilmiş olan veya kendisi tarafından oluşturulan şifreyi
başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin
şifresinin çalınması, Üye’nin haberi olmadan kullanılması gibi durumlarda doğabilecek tüm sorumluluk ile
üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Borusan'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı,
Borusan'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
Üye, www.borusanaracihale.com internet sitesini, diğer online Borusan platformlarını ve Borusan mobil
uygulamalarını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul
ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi
bağlayacaktır.
Üye, www.borusanaracihale.com internet sitesini, diğer online Borusan platformlarını ve Borusan mobil
uygulamalarını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici
şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
Üye, www.borusanaracihale.com internet sitesini, diğer online Borusan platformlarını ve Borusan mobil
uygulamalarını hiçbir şekilde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,
virus, truva atı, vb.) şekilde kullanamaz.
www.borusanaracihale.com internet sitesinde, diğer online Borusan platformlarında ve Borusan mobil
uygulamalarında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üye’nin
beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan
edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Borusan, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.borusanaracihale.com internet sitesinin, diğer online
Borusan platformlarının ve Borusan mobil uygulamalarının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi
bir zarar yüzünden Borusan'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye
aittir.
Borusan'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve
bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Borusan'nın hiçbir
sorumluluğu yoktur.
w w w . b o r u s a n a r a c i h a l e . c o m internet sitesi, diğer online Borusan platformları ve mobil
uygulamaları yazılım ve tasarımı Borusan mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri
mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap
edilemez ve değiştirilemez. Bu ortamlarda adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari
markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
Borusan tarafından w w w . b o r u s a n a r a c i h a l e . c o m internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine
yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen
sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler
toplanabilir.
Borusan kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, online platformlarının
kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik
çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Borusan, üyenin www.borusanaracihale.com internet
sitesi, diğer online Borusan platformları ve mobil uygulamaları üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını
bulundurma hakkını saklı tutar.
Borusan’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Borusan
ve Borusan Holding A.Ş. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları,
r eklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin
verdiğini beyan ve kabul eder. .
Üye Borusan’ın online platformlarına ve mobil uygulamalarına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim
sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu
olduğunu kabul etmiş sayılır.
Borusan, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme
ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
Borusan, üyelik sözleşmesinin koşullarını ve www.borusanaracihale.com internet sitesindeki işleyişi
kurallarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir,
güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın
tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Taraflar, Borusan'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e
uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve

beyan eder.
6. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
•
Sözleşme imzalandığı anda yürürlüğe girer ve imza tarihinden itibaren 1 yıl sürelidir. Sürenin sonundan bir
ay önce taraflardan herhangi biri yazılı ihbar ile fesh etmediği takdirde sözleşme yeni dönem için belirlenen
ücretlerle bir yıl daha kendiliğinden uzamış olur. Sözleşmenin uzaması halinde her yeni dönemde, sözleşme
kapsamındaki hizmet/ekspertiz bedeli, araç giriş bedeli, yıkama işlem ücreti, üyeden alınacak komisyon
tutarları, Borusan tarafından belirlenecektir. Borusan, 7 gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla dilediği
zaman herhangi bir sebep bildirmeksizin sözleşmeyi tazminatsız feshetmeye veya yürürlüğünü durdurmaya
yetkilidir.
•
Sözleşme, herhangi bir nedenle sona erdirilmiş olsa dahi Üye, alım satımdan ve ödemelerden
kaynaklananlar dahil fesih tarihine kadar olan tüm yükümlülüklerini derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt
etmiştir.
7.

Yetki Sözleşmesi
•
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku ve İstanbul (Çağlayan)
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.

Tebligat
•
Bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü yazışma ve tebligatların, sözleşmede saptanan
adrese yapılmasını, adres değişikliklerinin karşı tarafa değişiklikten itibaren 10 gün içinde yazılı olarak
bildirilmesini, bildirilmeyen adres değişikliği nedeniyle sözleşmedeki adrese yapılacak tebligatların, kendilerine
yapılmış usulüne uygun bir tebligat olacağını taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Dokuz maddeden ibaret iş bu sözleşme ….../….../........... tarihinde iki nüsha olarak okunarak imza edilmiş ve yürürlüğe
girmiştir.Sözleşmenin aslı Borusan’da kalacak olup fotokopisi üyeye verilecektir.

9. EKLER
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TABLO 1. SATICI ÜYENİN BEYAN ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Aracın ruhsat tescil bilgileri
Aracın plakası, aracın markası, tipi, model yılı, yakıt türü, tüplü olup olmadığı, tüpün ruhsata işli olup olmadığı,
Aracın daha önceden kayıtlı olduğu başka bir plakası var ise söz konusu plakası:
Aracın pert kaydı var mı?
Aracın kilometresinin orijinal olup olmadığı, km saatinin değişip değişmediği,
Aracın değişen aksam veya parçasının olup olmadığı,
Aracın mevcut herhangi bir hasar veya arızasının olup olmadığı,
Araç üzerinde herhangi bir takyidatın olup olmadığı,
Aracın üretici garantisinin devam edip etmediği ve aksayan bakım gibi diğer sebepler ile garanti süresinin üretici
firma tarafından sonlandırılmış olması,
Araçla ilgili satıcı üye tarafından verilen motor ve/veya mekanik aksama ilişkin bir garantinin olup olmadığı,
Aracın devir süresine ilişkin özel bir durumun olup olmadığı,
İşlem veya tamir görmüş patlak, yırtık, çalışmayan airbag’in beyan edilmesi,

ÜYE

BORUSAN ARAÇ İHALE

BORUSAN
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
Borusan Araç Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti. (“Şirket” veya “Borusan”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimizin iş
faaliyetleri ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ile iş ve ticari stratejilerinin planlanması; araç alım, satım ve devir işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi; İş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi; müşteri talep ve
şikayetlerinin takibi ile müşteri memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması;
pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla; ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; sosyal
platformlar ve online mecralarda yürütülen çalışma ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenecektir.Kişisel
verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye w w w . b o r u s a n a r a c i h a l e . c o m adresinde yer alan Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişebilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Aydınlatma Metninin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, bu veriler yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesi sebeplerine dayalı olarak işlenebilmektedir.
d) Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü
teknik ve idari önlem alınmaktadır.
e) Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu
sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe
kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında
düzenlenen yöntemlerle Borusan’a iletmeniz durumunda Borusan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Borusan tarafından Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•
•
•

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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen 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 hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için w w w . b o r u s a n a r a c i h a l e . c o m adresinde yer alan
başvuru formunu kullanabilirsiniz.

YETKİLİ EKLEME FORMU

Ad Soyad

TC Kimlik No

Cep Telefonu

Email Adresi

Bayrak
Araç teslim almaya ve satış Bilgiler SMS olarak
verilebilir mi?
vermeye yetkilimi?
gönderilsin mi ?

Bilgiler e-mail olarak
gönderilsin mi?

(Yetkili) İmza

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ
Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin müşteri süreçlerimizin yürütülmesi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile satış ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla işlenmesini onaylıyor musunuz?
Evet
FİRMA SAHİBİ -

Ad Soyad :

Hayır
Tarih:

İmza:

