ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
www.autohasar.com adresli web sitesi üzerinden hasarlı araç satışı gerçekleştiren taraf ( AUTOLAND)
Adı: AUTO LAND OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vergi Numarası: 1030412546
Adresi: MERKEZ MAH. AYAZMA CAD. PAPIRUS PLAZA NO: 37 IC KAPI NO: 123 KAGITHANE/ ISTANBUL
Tel : 0850 259 24 77 Fax : 0212 471 49 49
www.autohasar.com adresli web sitesine üye olan ve hasarlı araç satışlarıyla ilgilenen taraf ( ÜYE )
Adı :
Vergi/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
Adresi :
Tel :
Fax :
E-mail :
İşbu sözleşmede www.autohasar.com adresli web sitesi yahut mobil uygulama üzerinden hasarlı araç
satışı alanında faaliyet gösteren AUTOLAND ve web sitesinde/ mobil uygulamada gerçekleşen
satışlarla ilgilenen ve web sitesine üye kaydı yapan tüzel kişi ÜYE, üyelik sözleşmesine ilişkin aşağıdaki
hükümlere ilgili karşılıklı olarak anlaştıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.TANIMLAR
2.1 Web Sitesi : www.autohasar.com
2.2 AUTOLAND :Web sitesi üzerinden hasarlı araç satışı gerçekleştiren AUTO LAND OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2.3 ÜYE : Siteye kayıt olarak tüm sözleşme maddelerini kabul eden tüzel kişileri
2.4 Hasarlı araç: web sitesi tarafından satışa sunulan her türlü binek araç, hafif ticari van,
kamyonet, motosiklet, kamyon, römork çekici, römork, traktör ve otobüsler dahil her türlü
motorlu hasarlı kara araçlarını (hafif hasarlı, ağır hasarlı, pert, çalıntıdan bulunma, toplu
filo araçları)
2.5 Yönetmelik: 13/02/2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan ve yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ‘ i

2.6 Açık artırma: Araçların, web sitesi üzerinden, web sitesi tarafından belirlenen başlangıç
fiyatı ile web sitesi tarafından belirlenen bir süreden geriye doğru sayan bir sayaç ile veya
web sitesi tarafından belirlenen bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğu, süre sayacının
sıfırlandığı anda açılış fiyatını geçmesi ve tekliflerin web sitesi tarafından değerlendirilerek
onaylanması kaydıyla, en yüksek teklif veren üyenin, satışa sunulan aracı son vermiş
olduğu teklif üzerinden almaya hak kazandığı işleyiş şekli açık artırma sistemini ifade eder.
3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu; web sitesi/mobil uygulama üzerinden online olarak açık artırma
yoluyla AUTOLAND tarafından yapılan hasarlı araç satışıyla ilgili üyelik kaydına, üyelerin teklif
verme şartlarına, hasarlı araç satışına ilişkin web sitesinin/mobil uygulamanın kullanımına ve
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verilen tekliflere, hasarlı araçların satın alımına, devir teslim ve tescil işlemlerine ve araç teslimi
sonrası tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkindir.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 ÜYE, iş bu web sitesine kayıt olmakla birlikte, sözleşme kapsamındaki tüm maddeleri
okuduğunu, anladığını ve onayladığını gayri kabili rücu, kabul beyan ve taahhüt eder
4.2 ÜYE, kayıt işlemlerinde belirtmiş olduğu adres, kimlik, mail adresi ve iletişim bilgilerinin
doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bunları derhal AUTOLAND’a
bildireceğini, bildirmemesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu
ve AUTOLAND’ a hiçbir kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3 ÜYE, web sitesindeki üyelik kaydını AUTOLAND’ ın onayı dışında 3. Kişilere
devredemeyecek ve üyeliğini 3. Kişilere her ne ad altında olursa olsun kullandıramayacaktır.
Üyeliğin AUTOLAND’ ın izni dışında devredilmesi veya 3. Kişilere kullandırılması halinde
AUTOLAND’ ın sözleşmeyi haklı fesih dahil tüm hakları saklı olup bu nedenle herhangi bir zarar
ortaya çıkması durumunda tüm bu zararların tamamından ÜYE sorumlu olacaktır.
4.4 ÜYE, web sitesine giriş yapmak için belirleyeceği şifre için; karakterlerin çeşitliliği açısından
güvenlik seviyesi yüksek bir şifre belirleyeceğini, güvenlik seviyesi düşük bir şifre belirlemesi
vb. gibi herhangi bir durumda herhangi bir nedenle 3. Kişiler tarafından bu şifreye erişilerek
işlem yapılması halinde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve AUTOLAND’ a
hiçbir kusur atfedilemeyeceğini kabul etmiştir.
4.5 ÜYE, web sitesindeki diğer üyeler ile birlikte AUTOLAND tarafından satışa sunulan hasarlı
araçları daha düşük fiyata alabilmek amacıyla aldatmaya yönelik hileli işlemler yapmayacağını,
ortak şekilde hareket ederek satış bedelinin yükselmesini engellemeyeceğini, yine bu ve sair
kendisine fayda sağlayacak işlemler için web sitesinin güvenliğine ve işleyişine çeşitli
programlar vasıtasıyla müdahale etmeyeceğini kabul eder. Aksi durumda ortaya çıkabilecek
olan tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır.
4.6. AUTOLAND, güvenlik nedeniyle ÜYE’ nin web sitesi üzerinde tüm hareketlerini izleyebilir,
kendi takdirinde olmak üzere kayda alabilir. Bu kayıtlar idari ve yargısal organların
AUTOLAND’ tan resmi bilgi talepleri, güvenlik ve işbu sözleşme ve eklerinden kaynaklanan
hak ve yükümlülüklerin ifası ve meşru menfaatler dışında başka bir amaç için AUTOLAND
tarafından kullanılamaz. ÜYE siteye kayıt olmakla web sitesi üzerinde gerçekleştireceği tüm
işlemlerin AUTOLAND tarafından kayıt altına alınabileceğini, güvenlik nedeniyle
izlenebileceğini kabul eder. AUTOLAND’ ın kusurundan, kötü niyetinden yahut kastından
kaynaklanmayan sebeplerle yetkili makamlarla bilgi paylaşımı yapılamadığı takdirde ÜYE’ nin
bir zarara uğraması halinde AUTOLAND’ a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini ÜYE
peşinen kabul eder.
4.7 AUTOLAND herhangi bir sebep bildirmeksizin, hiçbir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın
tek taraflı olarak ve hiçbir bedel ödemeksizin ÜYE’ nin kaydını dondurabilir, belirli bir süre web
sitesinden işlem yapmasını yasaklayabilir veya üyelik kaydını süresiz olarak silebilir.
4.8 AUTOLAND daha önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın, web sitesinin işleyişini
değiştirebilir, web sitesinin adını değiştirebilir, gerekli gördüğü diğer tüm değişiklikleri
yapabilir. Bu işlemler için AUTOLAND, ÜYE’ nin rızasına ihtiyaç duymayacaktır.
4.9 ÜYE, ikinci el motorlu kara taşıtının satışına ilişkin usul ve esasları düzenleyen YÖNETMELİK’
te , yürürlüğe giren maddeler bakımından; bu işi yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için aranan
tüm şartları taşıdığını, yürürlüğe girecek maddeler bakımından ise tüm şartları yerine
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getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartların taşınmaması nedeniyle AUTOLAND’ ın
uğrayabileceği tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır.
4.10 Satışa sunulan araçların kilometre bilgisinin AUTOLAND tarafından belirtilmesi zorunlu
olmadığı gibi aracın satışa sunulan mevcut kilometreleri itibariyle muayene ve bakım
zamanlarını kontrol ve tespit yükümlülüğü ile servis ve diğer bakımlarını yaptırma borcu aracı
satın alan ÜYE’ ye ait olup aracın servis bakımlarının yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan
zararlardan yahut aracın satış tarihinden önce kilometresinin düşürülmüş olduğunun sonradan
tespit edilmesi vb. gibi durumlarda meydana gelebilecek zararlardan AUTOLAND hiçbir
şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
4.11 ÜYE, iş bu sözleşme kapsamında AUTOLAND tarafından kendisinden talep edilebilecek
imza sirküleri, vergi levhası, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi, araç alım
vekâletnamesi (süresiz olarak) vb. gibi tüm bilgi belgeleri derhal eksiksiz olarak AUTOLAND’ a
ibraz edeceğini, aksi takdirde, iş bu sözleşme kapsamında hiçbir hak ve yetkisini
kullanamayabileceğini peşinen kabul eder
4.12 ÜYE, başta internet sosyal medya olmak üzere yazılı ve/veya görsel her türlü mecrada
AUTOLAND’ ın mevcut ve potansiyel müşterileri nezdindeki ticari itibar ve saygınlığını
zedeleyecek beyan ve davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. AUTOLAND,
ÜYE’ nin bu yükümlülüğe aykırı davranışını tespit ettiği takdirde kendi tercihinde olarak, ÜYE’
nin üyeliğini askıya alabileceği gibi; sözleşmeyi derhal tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
ÜYE’ nin sözleşmesinin askıya alınması ve/veya feshedilmesi halinde işbu sözleşmenin 7.1.
maddesi kapsamında ödemesi gereken teminat bedeli kadar cezai bedeli hiçbir bildirim veya
ihtara gerek olmaksızın derhal defaten gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder.
AUTOLAND, bu durumda ayrıca ÜYE hakkında her türlü hukuki ve cezai yasal işlem başlatma,
menfi/müspet her türlü zararına ilişkin maddi ve/veya manevi her türlü tazminat talep etme
hakkını saklı tutar.
4.13 ÜYE, AUTOLAND’ ın onayını almadan işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını
bir başkasına devir ve temlik edemez.
5. AÇIK ARTIRMA VE SATIŞ
5.1. AUTOLAND, web sitesinde satışa sunulan her bir araç için araç maliklerinden verilen
bilgiler doğrultusunda araca ilişkin web sitesinde yer alan ilanda referans niteliğinde
bilgilerden (marka, model, model yılı, tip, renk, oto ruhsat bilgileri, kilometre bilgisi vb.)
dilediğini belirtmek hakkına ve yetkisine sahip olup; ÜYE, AUTOLAND’ ın işbu bilgilerden
herhangi birini mutlak surette sağlaması gerektiğine yönelik hiçbir taahhüdünün
bulunmadığını peşinen kabul eder. AUTOLAND’ ın satışa konu aracın referans bilgilerinin
doğruluğu hakkında herhangi bir taahhüdü, garanti, kefalet anlamına gelebilecek bir
sorumluluğu yoktur. ÜYE, referans bilgilerinin doğruluğunu kendisinin teyit edeceğini ve
ihaleye bu bilgileri teyit ettikten sonra katılacağını peşinen kabul eder. ÜYE, web sitesinde
satışa sunulan araçlar ile ilgili AUTOLAND’ ın web sitesinde yer alan referans bilgilere ilişkin
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, AUTOLAND’ a karşı araçta fiili veya hukuki
eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya
herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 ÜYE, web sitesinde satışa sunulan hasarlı araçları inceledikten sonra bulundukları adreste
mutlaka araçları kontrol edeceğini, hasarlı aracı bulunduğu adreste kontrol etmeden yalnızca
web sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda teklif vermesi halinde tüm sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda ihale sonrasında hasarlı araçla ilgili olarak parça
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eksikliği, araç üzerinde bulunmayan donanım, aracın web sitesinde yer alan bilgiler ve
fotoğraflarından farklı bir durumda bulunması vb. gibi durumlarda AUTOLAND’ ı sorumlu
tutamayacağını kayıtsız şartsız peşinen gayrikabili rücu kabul eder. Ayrıca araçların geçmiş
hasarlarına ilişkin sorumluluğun tamamı ÜYE’ ye ait olup aracın geçmiş hasarlarına ilişkin
sonradan tespit edilebilecek hasar/ tramer kayıtlarından yahut ayıplarından AUTOLAND
sorumlu tutulamayacaktır.
5.3 Parça eksikliği, vb. gibi sebeplerle yahut her ne sebeple olursa olsun ÜYE tarafından
teklifinin onaylanmasından sonra aracın satın alımından vazgeçilmesi yahut satıştan
vazgeçmeye yönelik olarak ÜYE’ nin AUTOLAND adına işbu sözleşme kapsamında düzenlediği
vekaletnamenin süresini değiştirmesi, AUTOLAND’ ın yetkisini kısıtlaması veya AUTOLAND’ı
azletmesi vb. gibi fiiller nedeniyle ve/veya bunlarla sınırlı olmaksızın ÜYE’ den
kaynaklanabilecek herhangi bir sebeple satışın gerçekleşmemesi halinde ÜYE, işbu
sözleşmenin 7.1. maddesi kapsamında ödemesi gereken teminat bedeli kadar cezai bedeli
hiçbir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın derhal defaten AUTOLAND’ a ödeyeceğini
gayrikabili rücu peşinen kabul eder.
5.4 Hasarlı araçların hasar tarihinden itibaren çekildikleri otopark, garaj veya servislerdeki
muhafazalarını ilgilendiren otopark ve ekspertiz ücretleri dahil tüm masrafları ÜYE tarafından
karşılanacaktır. Araca ilişkin bu ücretlerle ilgili bilgi hasarlı aracın web sitesi ihale sayfasında
belirtilebileceği gibi, belirtilmediği hallerde yahut belirtilen bedelin dışında bir ücret talep
edilmesi halinde de bu bedellerin tamamı ÜYE tarafından ödenecektir.
5.5 ÜYE, süresi içinde, AUTOLAND tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde web sitesi
üzerinden fiyat teklifini iletecektir. AUTOLAND tarafından belirlenen bu şartlara uymayan
teklifler kabul edilmeyecektir.
5.6 Sistemsel veya internet bağlantısına ilişkin erişimsel problemlerden dolayı, ÜYE tarafından
gönderilen teklifin AUTOLAND’ a ulaşmaması gibi sair problemlerinden dolayı AUTOLAND’ a
hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.7 AUTOLAND, hangi araçların satışa konulacağını belirlemede nihai yetkiye sahiptir.
AUTOLAND ayrıca herhangi bir sebep açıklamak zorunda olmaksızın herhangi bir aşamada
satışa konulan araçlardan bir veya daha fazlasını değiştirme ya da satıştan çekmek veya yeni
araç ekleme hakkına sahiptir.
5.8 Belirlenen süre içerisinde AUTOLAND’ a ulaşan teklifler AUTOLAND tarafından
değerlendirilecek olup, AUTOLAND verilen teklifleri yeterli görmezse araçları hiçbir sebep
göstermeksizin satıştan çekme hakkına sahiptir.
5.9 ÜYE tarafından yalnızca en yüksek teklifin verilmiş olması aracı satın alma hakkı vermez.
En yüksek teklif veren ÜYE’ nin , araca vermiş olduğu teklif üzerinden aracı satın alma hakkına
sahip olabilmesi için bu teklifin AUTOLAND tarafından onaylanması şarttır.
5.10 AUTOLAND, en yüksek fiyat teklifini veren üyenin vermiş olduğu teklifi yeterli görmezse,
bu ÜYE dışında fiyat teklifi veren diğer ÜYE’ lerden revize teklifler isteyebilir. Revize teklifler
AUTOLAND tarafından yeterli görülür ve onaylanırsa aracı satın alma hakkı revize teklifi
onaylanan ÜYE’ ye ait olacaktır.
5.11 AUTOLAND tarafından seçilen/kabul gören satın alma teklifi ile ilgili bir anlaşmazlık
durumunda, AUTOLAND hangi ÜYE’ nin en iyi satın alma teklifini vermiş olduğunu, takdir
yetkisi kendisinde olmak üzere ve bu kararla ilgi olarak diğer ÜYE’ lerin kanuni yola başvurma
hakkı olmaksızın belirler.
5.12 Araç satışı, AUTOLAND tarafından onaylanan en yüksek teklif bedelinin ve komisyon
bedelinin eksiksiz olarak en geç 3 (üç) iş günü içerisinde AUTOLAND hesabına yatırılmasından
sonra gerçekleştirilecektir. ÜYE ödeme sonrası en geç 3 (üç) iş günü içerisinde derhal devir
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işlemlerini tamamlamak ve hasarlı aracı teslim almak amacıyla bu işlemlere ilişkin AUTOLAND
tarafından talep edilebilecek tüm belgeleri AUTOLAND’ a ibraz etmek zorundadır. ÜYE,
onaylanan teklif bedelini ve komisyon bedelini zamanında eksiksiz olarak AUTOLAND’ a
ödemediği takdirde işbu sözleşmenin 7.1. maddesi kapsamında ödemesi gereken teminat
bedeli kadar cezai bedeli hiçbir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın derhal defaten
AUTOLAND’ a ödeyeceğini gayrikabili rücu peşinen kabul eder.
5.13 ÜYE, satın alma bedelinin dışında araç satışından ve/veya işbu sözleşmeden
kaynaklanabilecek noter masrafları ve/veya damga vergisi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere her türlü vergi, resim, harç vb. tüm masrafların kendisine ait olacağını peşinen kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir.
5.14 Aracın Noter satışının, ÜYE’ nin YÖNETMELİK’ te ve diğer ilgili yasal mevzuatta aranan
şartları taşımaması nedeniyle yahut ÜYE’ den kaynaklanan herhangi bir nedenle
gerçekleşmemesi halinde, ÜYE’ nin onaylanan teklifi nedeniyle sahip olduğu aracı satın alma
hakkı ortadan kalkar. Bu durumda ÜYE işbu sözleşmenin 7.1. maddesi kapsamında ödemesi
gereken teminat bedeli kadar cezai bedeli hiçbir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın derhal
defaten AUTOLAND’ a ödeyeceğini gayrikabili rücu peşinen kabul eder.
5.15 Aracın hasar tarihinden sonra tahakkuk eden her tür vergi ve harçları ÜYE tarafından
ödenecek olup, herhangi bir sebepten dolayı araç sahibinin ödemek zorunda kaldığı bu borç
bedelleri ÜYE tarafından araç sahibine ödenecektir. Aynı şekilde hasarlı araca hasar tarihinden
sonra ihale sürecinde tahakkuk edebilecek her tür vergi, tedbir ve/veya harç bedelleri ve
hasarlı aracın noter satış işleminden önce trafik tescil kayıtlarının kontrol edilmesi ÜYE’ nin
sorumluluğunda olup, ihale sonrası araca tahakkuk eden vergi, tedbir ve/veya harç
bedellerinin ödenmesi ve trafik tescil kayıtlarında çıkabilecek sorunlarla ilgili taleplerden
AUTOLAND sorumlu tutulamayacaktır. Noter satışından sonra, satış trafikten tescil edilene
kadar geçen süre içinde araç üzerine gelebilecek haciz ve benzeri takyidatlar ÜYE’ nin
sorumluluğunda olup AUTOLAND’ ın bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE
tarafından işbu maddede sayılan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi
nedeniyle aracın devrinin gerçekleşmemesi halinde ÜYE işbu sözleşmenin 7.1. maddesi
kapsamında ödemesi gereken teminat bedeli kadar cezai bedeli hiçbir bildirim veya ihtara
gerek olmaksızın derhal defaten AUTOLAND’ a ödeyeceğini gayrikabili rücu peşinen kabul
eder.
5.16. Araçların satışında, tahakkuk edecek güncel oranlardaki KDV ÜYE tarafından
ödenecektir. Güncel KDV oranlarındaki değişiklikler aynen yansıtılacaktır.
5.17 Satışa sunulan hasarlı araç üzerinde tasarruf hakkı aracın ruhsat sahibine yani aracın
malikine ait olduğundan; ÜYE, teklifi onaylandıktan sonra aracın maliki veya aracın maliki adına
ihalede aracılık eden AUTOLAND’ ın söz konusu hasarlı aracı dilediği başka bir kişiye satma
veya satmaktan vazgeçme hakkına sahip olduğunu, böyle bir durumda AUTOLAND’ ın
herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve AUTOLAND’ tan herhangi bir talepte
bulunmayacağını peşinen kabul eder.

6. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ, SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK,
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESİH HAKKI
6.1 İş bu sözleşme AUTOLAND’ a ait web sitesine; mobil uygulama, web sitesi yahut satış
temsilcisi aracılığıyla üyelik kaydının yapılmasıyla yürürlüğe girer ve web sitesi üzerinden AUTO
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ALSAT tarafından sunulan hizmetler sona erdirildiğinde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın
kendiliğinden sona erer.
6.2. ÜYE’ nin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması
halinde AUTOLAND, hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshetme hakkına sahiptir. AUTOLAND iş bu fesih sebebiyle, ÜYE’ nin kazanmış olduğu açık
artırmaları, ihaleleri, vermiş olduğu teklifleri, onaylanan tekliflerini durdurma yahut iptal
hakkına sahip olacaktır. ÜYE ‘ nin iş bu sözleşmenin bu nedenle feshinden kaynaklı olarak
AUTOLAND’ tan herhangi bir talebi olmayacaktır. ÜYE bu durumda haksız olarak sözleşmenin
feshine neden olduğu için işbu sözleşmenin 7.1. maddesi kapsamında ödemesi gereken
teminat bedeli kadar cezai bedeli hiçbir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın derhal defaten
AUTOLAND’ a ödeyeceğini gayrikabili rücu peşinen kabul eder.
6.3 AUTOLAND, tek taraflı olarak, web sitesinde sunmuş olduğu hizmet ve işlere ilişkin her
türlü değişiklik yapmak hakkına sahiptir.
6.4 AUTOLAND, iş bu sözleşme kapsamında web sitesinde sunmuş olduğu hizmetler
nedeniyle dolaylı veya doğrudan ÜYE’ den kaynaklı bir nedenle zarara uğrarsa tek taraflı olarak
işbu sözleşmenin 6.2. maddesine göre sözleşmeyi fesih ve cezai şartı talep hakkına sahiptir.
6.5 İşbu sözleşmedeki değişiklikler ancak yazılı olarak yapılabilir. Yazılı olarak yapılmadığı
sürece yapılacak değişiklikler tarafları bağlamaz.

7. ÜYELİK, TEMİNAT VE KOMİSYON BEDELİ
7.1 ÜYE’ en geç iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte AUTOLAND’ ın TEB Kuyubaşı Şubesi
Hesap No: 302-70801443 / TR83 0003 2000 0000 0070 8014 43 IBAN numaralı hesabına
havale/eft yoluyla yahut AUTOLAND’ a ait web sitesi veya mobil uygulamada yer alan online
ödeme yöntemlerini kullanarak 7.500,00 TL tutarında nakit teminat yatırması, havale eft
yoluyla ödeme yapıldığı takdirde açıklama kısmına unvanını ve “Teminat Bedelidir” yazması
ve dekontu AUTOLAND’ a ibraz etmesi gerekmektedir. AUTOLAND gerekli gördüğü takdirde
ÜYE tarafından verilen teminatın miktarının arttırılmasını talep etme hakkına sahiptir.
7.2 AUTOLAND’ a ait web sitesine üyelik ücretsizdir. Ancak ÜYE, işbu sözleşmenin 7.1
maddesinde kararlaştırılan teminat bedelinin tamamını veya AUTOLAND tarafından
teminatın artırılması talep edilmesi halinde de artırılan bedelin tamamını AUTOLAND
hesabına depo etmediği sürece ihalelere katılamayabileceğini ve teklif veremeyebileceğini,
teklif verse dahi geçersiz sayılabileceğini, hak kazandığı satış olursa iptal edilebileceğini ve iş
bu sözleşme kapsamında hiçbir hak ve yetkisini kullanamayabileceğini peşinen kabul eder.
7.3 ÜYE, satın alacağı her bir araç bakımından ayrı ayrı AUTOLAND tarafından belirlenecek ve
aracın ihale sayfasında yayımlanacak tutarı “komisyon bedeli” olarak ödemeyi kabul eder.
Üyenin ihaleye katılması ve/veya teklif vermesi/fiyat artırımında bulunması komisyon
bedelinin ÜYE tarafından kabul edildiği anlamını taşır.
7.4 ÜYE, AUTOLAND’ ın işbu sözleşmeden doğabilecek cezai şart, komisyon alacağı vb. gibi
diğer tüm alacaklarının işbu sözleşmenin 7.1. maddesine göre yatırılan teminattan mahsup
edilebileceğini gayrikabili rücu peşinen hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeksizin kabul eder. ÜYE’
nin tek taraflı olarak sözleşmeyi sonlandırmak istemesi halinde yahut işbu sözleşmenin 6.1.
maddesine göre sözleşme sona erdiğinde AUTOLAND, varsa işbu sözleşme kapsamındaki tüm
6

hak ve alacaklarını ÜYE tarafından yatırılan teminat bedelinden mahsup ettikten sonra kalan
bakiye bedeli 30 gün içerisinde ÜYE’ ye iade edecektir. AUTOLAND’ ın kötü niyetinden/
kastından kaynaklanan sebeplerle teminat bedelinin geç iade edilmesi dışında AUTOLAND’ ın
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer
tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli
tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Taraflar arasındaki her türlü bildirim, yazılı olarak veya elektronik posta marifetiyle de
yapılabilecektir.
Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün, emredici kurallara aykırı olması halinde diğer
hükümleri muteberiyetini korumaya ve taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda tarafların defter ve kayıtlarının, bilgisayar
kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin, bilgisayar çıktılarının ve tarafların tarafından
düzenlenen tutanaklarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü
itiraz ve def’i haklarından ve dava halinde tarafların defter, kayıt, belge ve tutanaklarının
usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini ve bu
maddenin H.M.K. 193.maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve
beyan eder.

10. GENEL İŞLEM KOŞULU KULLANILDIĞI UYARISI VE BİLGİLENDİRME
Bu Sözleşme, AUTOLAND’ ın önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme
hükümlerinden ibaret, genel işlem koşulları içermektedir. Bu nedenle işbu sözleşme web
sitesine üyelik kaydı yapılmasından önce incelemesi ve bilgi edinmesi amacıyla ÜYE’ nin
tetkikine sunulmuş; buna mukabil ÜYE’ nin aleyhine kullanılacak dahi olsa genel işlem koşulları
kullanılmasını hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeksizin gayrikabili rücu olarak kabul ettiği anlaşılmış
olup, üyelik sözleşmesi bu surette akdedilmiştir.
11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI VE GİZLİLİK
11.1 Taraflar; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel
verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik
ve idari tedbiri alır.
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11.2 İşbu sözleşmede düzenlenen hizmetler ve yükümlülükler ile sair hukuki yükümlülüklerinin
ifası için, sözleşmenin kurulması esnasında veya devamı süresince ÜYE veya bunların
çalışanlarının kişisel verilerinin AUTOLAND tarafından işlenmesi gerekmesi halinde
AUTOLAND tarafından da sözleşmedeki amaçlarla sınırlı olarak diğer üçüncü kişilerle
paylaşılması zaruri olduğundan; AUTOLAND iletilecek her türlü kişisel veriyi işleme hakkına
yasa gereği sahiptir. Öte yandan işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası hükmündeki EK1’de de kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak ÜYE açık bir şekilde bilgilendirilmektedir.
AUTOLAND; işbu sözleşmenin ifası esnasında elde edeceği tüm kişisel verilerin sözleşmenin
amacı dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını, ifşa edilmeyeceğini ve kişisel verilerin
mahremiyetinin sağlanacağını taahhüt eder.
11.3 ÜYE, işbu sözleşme çerçevesinde AUTOLAND’ a iletilecek her türlü kişisel verinin
AUTOLAND tarafından işleneceği yönünde ilgilileri bilgilendirmekle, işbu sözleşme ekindeki EK1’ de yapılan bilgilendirmeleri kişisel verileri iletilecek olanlara bildirmekle ve kanunen gerekli
olması halinde ilgililerin açık rızalarını almakla mükelleftir. Bu konuda ÜYE; AUTOLAND’ a
yöneltilebilecek her türlü husumeti bertaraf edeceğini, buna rağmen AUTOLAND’ ın herhangi
bir şekilde maddi veya manevi zarara uğraması yahut idari/adli mercilere herhangi bir ödeme
yapmak durumunda kalması halinde buna ilişkin tüm bedelleri derhal, nakden ve defaten
AUTOLAND’ a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
11.4 ÜYE, kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer
kişilerin AUTOLAND hakkında, işbu Sözleşme konusu işle ilgili olarak haberdar olduğu veya
olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla tüm bilgi ve materyalleri, web sitesiyle ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını ticari
sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri AUTOLAND’ ın yazılı izni olmaksızın üçüncü
kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde
sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı, aksi takdirde AUTOLAND’ ın uğrayacağı her türlü
maddi manevi zararı karşılamayı taahhüt eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri (Çağlayan) ve
İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme kapsamında akdedilen/ akdedilecek ek protokoller sözleşmenin eki niteliğinde
ve ayrılmaz bir parçası hükmündedir.
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EK-1
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

AUTO LAND OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak siz değerli müşterilerimizin şirketimize ilettiği kişisel verilerin gizliliğini
önemsiyor, bunları titizlikle muhafaza ediyoruz. Şirketimiz, sözleşmelerin kurulması amacıyla veya akdedilen sözleşmeler kapsamında
sunmakta olduğu hizmetlerin ifasında kullanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kişisel verilerinizi “veri sorumlusu” sıfatıyla işlemekte olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan ilgili tüm yönetmelik ve sair yasal düzenlemeler çerçevesinde işbu bilgilendirmenin
yapılması şirketimiz açısından yasal bir zorunluluk teşkil etmektedir.
Şirketimiz, faaliyet alanı çerçevesinde sahip olduğu web sitesi üzerinden ihale yoluyla motorlu kara nakil vasıtalarının satış işlemlerinin
gerçekleştirilmesine yönelik hizmetler sunmakta olup; bu kapsamda siz değerli müşterilerimizle akdedilen sözleşmenin ifasından kaynaklı
sebeplerle, sözleşmeden doğan hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yahut şirketimizin meşru menfaatleri ve şirketimizin
hukuki sorumluluklarının yerine getirilmesi için zaruri olması sebepleriyle 6698 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde şirketimizin web sitesine
üye olarak motorlu kara nakil vasıtalarının satışıyla ilgilenen tüzel kişilerin ve bu kurum ve şahısların personelleri ile herhangi bir şekilde
hizmetlerimizden faydalandırdığı veya adına işlem yapması için yetkilendirdiği kişilerin, aldığı/verdiği hizmetin türüne göre kimlik bilgilerini
tespit için kimlik, adres, imza beyannamesi ve diğer gerekli bilgileri; iletişimin sürdürülebilmesi için telefon, elektronik posta bilgileri, konum
verileri ile diğer gerekli irtibat verilerini kişilerin kendisinden veya çalıştığı şirket aracılığı ile yahut her türlü yazılı, sözlü ve elektronik
mecradan, ve yasal mercilerden temin ederek kaydetmek; elektronik ortamda veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve
belge düzenlemek; bağlı bulunduğu ortaklarına, mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen nedenler çerçevesinde bilgi aktarmak, depolamak,
raporlamak suretiyle meşru menfaatleri doğrultusunda işlemektedir.
Yukarıda belirtilen kurum/şirket/şahısların şirketimizden aldığı hizmetlere ilişkin finansal, dijital, tahsilat, hukuk işlerine ilişkin hak ve
yükümlülüklerin ifası amacıyla destek hizmetleri alınan kurum/şahıslar ile gerekli olan bilgi ve belgeler gerekli olan ölçüde ve her hâlükârda
karşılıklı olarak gizlilik yükümlülüğünün üstlenildiği sözleşmeler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar
kapsamında paylaşabilecektir.
Kişisel Verileriniz siz değerli müşterilerimizce sözleşmenin kurulması esnasında verilen bilgilerin işlenmesi yahut sözleşmenin devamı ve ifası
sırasında iletilen bilgilerin işlenmesi suretiyle olabileceği gibi; genel müdürlüğümüz, web sitemiz, mobil uygulamalarımız veya çağrı
merkezimiz, elektronik posta kanalları, KEP ve sair iletişim kanallarından sözlü, yazılı veya elektronik/dijital yöntemlerle de işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca Şirketimize yazılı müracaatla; Kişisel verilerinizin işlenip
işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin 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, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin
düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 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 haklarınız bulunmaktadır. Yasal
düzenlemeler gereği bu başvurunuza verilecek cevapla ilgili olarak şirketimiz yasal sınırlar çerçevesinde başvurucuya ücret yansıtabilir.
Bununla beraber; şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle
saklama yükümlülüğü vardır. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ancak
yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ve ulusal ve uluslararası yasal
düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
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EK-2

KULLANIM KOŞULLARI

AUTOLAND’ a ait web sitesini ziyaret eden/faydalanan her kullanıcı/ üye; aşağıda belirtilen koşulların tamamını kayıtsız ve şartsız olarak
kabul ettiğini, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve/veya defi ileri sürmediğini kabul etmiş olur.
Web sitesinde bulunan yazılımın, görsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, fotoğrafların, çizimlerin, videoların, her türlü sesli
kayıtların, program kodlarının, içerik derlemelerinin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesinde yer alan diğer tüm ticari/ hukuki/ fikri
ürünlerin/materyallerin her türlü hakkı AUTOLAND’ a aittir. İşbu maddede belirtilen ürünler/ materyaller AUTOLAND’ ın yazılı izni
olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak; kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, depolanamaz,
yedeklenemez, transfer edilemez, uyarlanamaz, taklit edilemez, ticari yahut herhangi bir amaçla elde bulundurulamaz, satılamaz. Bu
materyallere/ürünlere AUTOLAND tarafından web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımına AUTOLAND tarafından rıza verildiği şeklinde
yorumlanamaz. Bu web sitesinde yer alan her türlü ürünler/materyaller ile ilgili AUTOLAND’ ın fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal edebilecek
fiillere ilişkin her türlü hukuki/ cezai sorumluluk üyeye/kullanıcıya aittir.
AUTOLAND web sitesinde yayımlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir.
Üye/kullanıcı, web sitesinde yer alan bilgileri referans alarak yapacağı işlemler bakımından AUTOLAND’ ın herhangi bir sorumluluğunun
olmadığını ve bu bilgileri işlem yapmadan önce teyit etmesi gerektiğini peşinen kabul eder.
AUTOLAND herhangi bir sebep bildirmeksizin ve/veya herhangi bir ihtara yahut bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak ve hiçbir bedel
ödemeksizin kullanıcının/ üyenin kaydını dondurabilir, belirli bir süre web sitesinden işlem yapmasını yasaklayabilir veya üyelik kaydını süresiz
olarak silebilir, web sitesinin işleyişini değiştirebilir, web sitesinin adını değiştirebilir, gerekli gördüğü diğer tüm değişiklikleri yapabilir.
Üye, web sitesinde kullanırken bildireceği adres, kimlik, iletişim bilgileri vb. gibi diğer tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerinde
değişiklik olması halinde bunları derhal AUTOLAND’ a bildireceğini, bildirmemesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu
olduğunu ve AUTOLAND’ a hiçbir kusur atfedilemeyeceğini kabul eder.
Üye/kullanıcı web sitesindeki diğer üyeler/kullanıcılar ile birlikte AUTOLAND tarafından satışa sunulan araçları daha düşük fiyata alabilmek
ve/veya kendine fayda sağlamak amacıyla hileli işlemler yapmayacağını, ortak şekilde hareket ederek satış bedelinin yükselmesini
engellemeyeceğini, web sitesine ait yazılımların çalışmasını veya diğer üyelerin/kullanıcıların web sitesinden faydalanmasını engelleyebilecek
herhangi bir girişimde bulunmayacağını, web sitesinin verilerine yetkisiz bir şekilde erişmeyeceğini, web sitesinin genel güvenliğini tehdit
edecek ve/veya web sitesine ve/veya diğer üyelere/kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunmayacağını, tersine mühendislik
yapmayacağını, siber saldırılar düzenlemeyeceğini, web sitesinin sunucularına erişim sağlamaya çalışmayacağını ve web sitesinin işleyişine
çeşitli programlar vasıtasıyla müdahale etmeyeceğini kabul eder.
Üyenin/ kullanıcının web sitesinin kullanımı esnasında yazılıma, donanıma veya internet bağlantısına ilişkin problemlerinden dolayı yahut
AUTOLAND’ ın yazılım ve donanıma ilişkin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine yapılan siber saldırılar sonucunda bilgilerin
zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir zarara uğraması durumunda, AUTOLAND’ a mevzuata uygun
olarak hazırlamış olduğu kişisel veri politikasında yer alan yükümlülükleri dışında hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. Üyenin/
kullanıcının web sitesini ziyaret etmesi nedeniyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ilişkin AUTOLAND’ ın herhangi
sorumluluğu bulunmamaktadır.
AUTOLAND, üyelerin/kullanıcıların web sitesini kullanımları esnasında cookieler (çerezler) tutabilir. Bu çerezler içerisinde ip adresi, tarayıcı
çeşidi, zaman/tarih bilgileri, web sitesinde giriş/çıkış yapılan sayfalar, tıklama sayıları gibi web sitesi içerisindeki hareketleri gösterir bilgiler
bulunabilir. Bu çerezler web sitesini kaç kişinin kullandığının, bir kişinin web sitesini hangi amaçla kaç kere ziyaret ettiğinin ve web sitesinde
ne kadar süre geçirdiğinin tespitini sağlamanın yanı sıra kullanıcılar/üyeler için özel tasarlanmış reklam ve içeriklerin üretilmesine yardımcı
olur. Bu kapsamda üye/kullanıcı AUTOLAND ‘ a ait web sitesini her ziyaret ettiğinde elde edilen çerezler, üyenin/kullanıcının ilgisini
çekebilecek ürün ve hizmetlerin reklamını gösterebilmek için ve/veya üyeye/kullanıcıya özel farklı içerikler sunulabilmesi için yahut
istatistiksel değerlendirmeler için AUTOLAND tarafından kullanılabilir. Kullanıcı/üye web sitesini her ziyaret ettiğinde çerezlerin AUTOLAND
tarafından tutulabileceğini ve/veya kullanılabileceğini kabul eder.
Üye/kullanıcı, web sitesini ziyaret etmekle, anketlere katılmakla ve/veya iletişim bilgilerini AUTOLAND ile paylaşmakla kendisine AUTOLAND
tarafından tanıtım, reklam, bildirim ve diğer amaçlarla eposta ve/veya kısa mesaj gönderilmesini, kendisiyle iletişime geçilebileceğini kabul
etmiştir. Üye/kullanıcı dilediği zaman bu eposta veya smslerin gönderilmesine yahut kendisiyle iletişime geçilmesine sona verilmesini
AUTOLAND ile yazılı bir şekilde iletişime geçerek veya kendisine gönderilen epostada ya da smste belirtilen bir yöntem varsa bu yöntemle
talep edebilir.
AUTOLAND, işbu kullanım koşullarını dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir.
AUTOLAND’ın kullanım koşullarında yapacağı revizyonlar web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle kullanıcı/
üye kullanım koşullarının yer aldığı bu sayfayı düzenli olarak takip edeceğini kabul eder.
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EK-3

GİZLİLİK KOŞULLARI

Üye /kullanıcı web sitesini ziyaret ettiği sürece işbu gizlilik şartlarını da kabul etmiş sayılır.
Üye/kullanıcı; kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin AUTOLAND hakkında, işbu web
sitesinin kullanımı ile ilgili olarak haberdar olduğu veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla tüm bilgi ve materyalleri, web sitesiyle ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu
bilgileri AUTOLAND’ ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmamayı, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu
şekilde sonuçlara yol açabilecek sair davranışlardan kaçınmayı, aksi takdirde AUTOLAND’ ın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan her türlü
maddi manevi zararı karşılamayı kabul eder.
AUTOLAND; üye/kullanıcı bilgilerini, akdettiği sözleşmelerin ifası ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatleri, kişisel veri
politikası, çerez politikası ve kullanım koşullarında belirlemiş olduğu meşru durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak, satmayacak
veya kullandırmayacaktır.
AUTOLAND tarafından talep edilen ve/veya üye/kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler yahut web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili
bilgiler AUTOLAND’ ın iş ortağı olduğu kişiler tarafından kişisel veri politikasına, kullanım şartlarına, çerez politikasına ve mevzuatın emredici
hükümlerine uygun şekilde meşru menfaatler doğrultusunda kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri
tabanı oluşturma ve sektör araştırmaları vb. gibi durumlarda kullanılabilir.
AUTOLAND’ ın, web sitesinde düzenleyeceği periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan anketler sonucunda sağlanan bilgiler
AUTOLAND ve iş ortakları tarafından kişisel veri politikasına, kullanım şartlarına, çerez politikasına ve mevzuatın emredici hükümlerine
uygun şekilde meşru menfaatler doğrultusunda pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak ve/veya veri tabanı oluşturmak amacıyla
kullanılabilecektir.
Web sitesini kullanan üye/kullanıcı, edindiği bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi,
gizliliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini, gizli bilginin tamamı veya herhangi bir kısmına ilişkin yetkisiz kişilerin erişimini engellemeyi ve üçüncü
bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve özen göstermeyi kabul eder. AUTOLAND’ ın yazılım ve donanıma
ilişkin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine yapılan siber saldırılar sonucunda bilgilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü
kişilerin eline geçmesi durumunda, mevzuata uygun olarak hazırlamış olduğu kişisel veri politikasında yer alan yükümlülükleri dışında
AUTOLAND’ ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. AUTOLAND, üyenin/kullanıcının web sitesini işbu gizlilik prensiplerine, kullanım
şartlarına, üyelik sözleşmesine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse yahut yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu
konuda bir tespit yapılır yahut inceleme talebi gelirse; üyenin/kullanıcının ilgili bilgilerini yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.
AUTOLAND, işbu gizlilik şartlarını dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. AUTOLAND’ın
gizlilik şartlarında yapacağı revizyonlar web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle kullanıcı/ üye gizlilik
şartlarının yer aldığı bu sayfayı düzenli olarak takip edeceğini kabul eder.
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