WWW.PARABAM.COM KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Madde 1
1.1.

İşbu sözleşme, platformun sahibi/işletmecisi/yöneticisi olan Aggressi Finans
Teknolojileri
Hizmetleri
A.Ş.
ve
kullanıcılar
arasında
www.PARABAM.com internet/web sitesinde yer alan hizmetleri ve koşullarını
düzenlemektedir(sözleşmenin devamında kısaca “parabam, parabam.com”
veya ¨platform¨ olarak ifade edilmiştir.).

1.2.

İşbu sözleşmeyi, üye olma koşulu olarak sunulduğu haliyle ve üye olmak, bilgi
girmek, işlem yapmak, hizmet almak, hizmet almak için talepte bulunmak
suretiyle kabul etmiş olursunuz.

1.3.

Kullanıcı; araçlarını satmaları, araçlarını satmaları ve araçlarını kiralamaları,
araçlarını satmaları ve başka bir araç kiralamaları için işletmelerden teklif
almak isteyenleri ve işletmeleri birlikte ifade eder.

1.4.

Müşteri; araçlarını satmaları, araçlarını satmaları ve araçlarını kiralamaları,
araçlarını satmaları ve başka bir araç kiralamaları için işletmelerden teklif
almak isteyenleri ifade eder.

1.5.

İşletme; müşteriye araç alış/satış ve/veya kiralama hizmeti vermek için fiyat
teklifi veren tüzel/gerçek şahıs firmalarını ifade eder.

1.6.

İşlem; kullanıcıların karşılıklı, satışa konu araç için satış fiyatı konusunda
anlaşmaları ve satış bedelinin tahsili, aynı aracın veya başka bir aracın
müşteriye kiralanması veya kiralama olmaksızın satışıdır. Satış ve varsa
kiralama bedelinin belirlenmesi, satış/kiralamaya ilişkin sözleşme ve mülkiyet
devri süreci, işletme ve müşterinin uzaktan karşılıklı veya fiilen bir araya
gelmesiyle kararlaştırılır ve gerçekleştirilir. İşlem sürecinde kullanıcılar,
platformun sorumluluğu bulunmadığını gayrikâbili rücu beyan, kabul ve
taahhüt ederler.

Madde 2
Üyelik bilgilerinizin Platforma girilmesi ve üyelik işleminizin tamamlanması ve
platformda işlem yapabilir hale gelmeniz ile işbu kullanıcı üyelik sözleşmesi kabul
edilmiş ve üyelik kayıt işlemi tamamlanmış olur. İşletmelerin kullanıcı kaydı
oluşturmadan, vergi mükellefiyetini ve ticari faaliyetini onaylı belgesiyle tevsiki,
platform kullanıcı üyelik sözleşmesinin aslı ve/veya nüshasını imzası ile teslime
müteakip, platformda teklif vermeye yetkili işletme olması esastır. Buna ilaveten ve
ayrılmaz koşul olarak platform, araç satış fiyatlama ve kiralama koşulları için en iyi
gayret amacıyla üye olduğu halde ticari tescil ve yetki belgelerini henüz teslim
etmemiş işletmelerden müşterilere teklif yönlendirebilir. İşbu maddede belirtilen
hususlarla birlikte, sözleşmenin var olması hali dahil olmak üzere, müşterinin işlem
esnasında işletmeden faaliyet belgesi, temsile haiz yetkili hüviyet ibrazına müteakip
sözleşme yapması, araç bedelini teslim almasına müteakip araç mülkiyetinin devri
konusunda tasarrufları, işletme-müşteri iradesindedir. İşbu hususlarda tarafların
karşılıklı veya temsilcileri vasıtasıyla bir araya gelerek işlem yapması, platformun bu
safhada aracılık yapmaması sebebiyle tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu
kullanıcı gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 3
3.1.








PARABAM.com;
Müşterilerine internet üzerinden araçlarını satmaları, araçlarını satmaları ve
kendi araçlarını kiralamaları, araçlarını satmaları ve başka bir araç kiralamaları
için talepte bulunma kaydı oluşturmaları ve işletmelerden platform vasıtasıyla
teklif almaları,
Müşterilerine, platformun veya kendi belirledikleri menkul/gayrimenkulün araç
bedeli olarak ödemesinin yapılması,
Müşterilerine, kendi belirledikleri aracın işletme tarafından satın alınarak
kiralamasının yapılması,
İşletmelere, müşteri talep kaydına ilişkin teklif, fiyatlama bilgileri sunmaları,
veya talepten bağımsız opsiyon tekliflerinde bulunmaları,
Kullanıcı tercihlerine mahsus ve taraflar arasında her türlü tasarruf, sorumluluk
kendilerine ait olmak üzere taraflar arasında yapılacak akit için asli, türev
finansal enstrümanların tavsiye niteliğinde sunulması,
Tercihlerine mahsus ve taraflar arasında her türlü tasarruf, sorumluluk
kendilerine ait olmak üzere taraflar arasında yapılacak akit için asli, türev
sözleşmesel enstrümanların tavsiye niteliğinde sunulması
hizmetleri verir.

3.2.

Müşteri talebi ve işletme teklifine ilişkin pazarlık, mutabakat, sözleşmeler,
tahsilat ve ödemeler, platform sorumluluğu bulunmaksızın, doğrudan
kullanıcılar arasında karşılıklı yapılır.

3.3.

Müşteri ve/veya işletmenin talepte bulunması halinde, Platform yönetimi fiilen
satış/kiralama/ödeme/sözleşme/tahsil/teslim işlemlerinde kullanıcı adına noter
düzenleme vekaletname ile ayrıca ücretlendirmek suretiyle iradi tasarruf
kendisinde olmak kaydıyla hizmet verebilir.

3.4.

İşbu sözleşmeyi onaylayan kullanıcı, müşteri veya işletme olarak talep
açmaya/teklif vermeye yetkili olduğunu beyan eder.

3.5.

Kullanıcılar, işletme ve müşteri olarak platforma sağlanan içeriklerin doğruluğu,
kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı
hususunda Platformun herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte
bulunmadığını, gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 4
Platform, kullanıcının yasa, ticari örf ve âdetlere aykırı her türlü fiilinin vukû veya
teşebbüsü halinde kullanıcı hakkında yasal takipte bulunma hakkını saklı tutar.
Kullanıcı, “yasa, ticari örf ve âdetlere aykırı her türlü fiilinin vukû veya teşebbüsü”
değerlendirmesinin tek taraflı olarak platform tasarrufunda olduğunu gayrikâbili rücu
beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu madde gereği, tevsike, ispata mâhal
olmasa dâhi, Platformun tek taraflı iradesiyle üyeliğinin tazminatsız iptalini ve
herhangi bir sebeple maddi ve/veya manevi tazminat, zarar iddiasında
bulunmayacağını, gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 5
5.1.

Platform; müşteriye ait araç ve müşteri bilgisini reklam konusu yapmaz.

5.2.

Platform; müşteri talebini işletmeye iletirken araç plakasını, müşteri özlük ve
iletişim bilgisini paylaşmaz.

5.3.

Platform; müşteri, satış, kiralama, araç bilgilerini, istatistikleri dahil olmak üzere
satmaz, kiralamaz, paylaşmaz. Platform işletmesi Aggressi Finans
Teknolojileri Hizmetleri A.Ş. iştiraki, bağlı ortaklığı bulunan diğer işletmelerinde
ve platformlarında verdiği hizmetler hakkında müşteriyi bilgilendirme hakkını
saklı tutar.

5.4.

Platform; müşterinin işletme dolayısıyla zarar gördüğü herhangi bir işlemi
belgeleriyle tespit ettiği ve sabit olduğu kanaatine vardığı takdirde, müşterinin
yasal makam nezdinde şikayeti halinde, kendi tayin ettiği avukat vasıtasıyla
iştirak etme ve işletmeyi platformdan/üyelikten çıkarma/platformda yayınlama
hakkını saklı tutar.
Platform; müşteri yayın mecralarında belgelerini ibraz etmeksizin işletme
dolayısıyla salt şikayette bulunduğu takdirde bu husus geçerli olmayıp, şikayet
konusunun aksi işletme tarafından belgeyle tevsik edilip, platform yönetimince
tespit edilmesi ve sabit olduğu kanaatine vardığı takdirde, işletmenin yasal
makam nezdinde şikayeti halinde, platform kendi tayin ettiği avukat vasıtasıyla
iştirak etme ve müşteriyi platformdan/üyelikten çıkarma/platformda yayınlama
hakkını saklı tutar.
İşbu meyanda platformun münferiden veya iştiraken yasal takibi neticesinde
haksız bulunan kullanıcı, platformun talebi halinde hizmet ücretinin on (10)
katına kadar maddi ve/veya manevi tazminat bedeli olarak ödemeyi gayrikabili
rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5.

Platform; müşteri talebine ilişkin azami en iyi (5) işletme teklifini müşteriye
iletir.

5.6.

Platform; müşteri talebine ilişkin tekliflerin hepsini, tüm teklifte bulunan
işletmelere, müşteri ve diğer işletmelerin özlük, unvan ve iletişim bilgisi
bulunmadığı haliyle, sıralamaya haiz olmak suretiyle paylaşabilir. Bilgi
paylaşım iradesi tek taraflı olarak Platformun tasarrufundadır. Müşteri talebi
için teklifte bulunmayan işletmelerle sıralama bilgisi paylaşımı, Platformun
tasarrufundadır.

5.7.

Platform; müşteri talebine ilişkin işletmelerin teklif sıralaması kriterlerini,
sıralama esnasında işletmelerle paylaşabilir. Sıralamada temel/değişmez
esas, en yüksek araç satış fiyatı ve en düşük araç kiralama bedeli teklifi olup,
talep/teklif/gerçekleşen ile satış/kiralama fiyatlaması oranı, talep/teklif kiralama
süresi oranı ve en uzun süreli kiralama teklif korelasyonları, lokasyon, işletme
işlem hızı, işlem sayısı, müşteri puanlaması gibi kriterleri sıralamada
müteakiben dikkate alınabilir.

5.8.

Platform;
müşteriye
iletilen
tekliflerde,
teklifi
veren
işletmelerin
talep/teklif/gerçekleşen ile satış/kiralama fiyatlaması oranı, talep/teklif kiralama
süresi oranı ve en uzun süreli kiralama teklif korelasyonları, lokasyon, işletme
işlem hızı, işlem sayısı, müşteri puanlaması gibi kriterleri bildirme hakkını saklı
tutar.

5.9.

Platformda, “sık sorulan sorular (“SSS”)” başlığı altında yer alan soru/cevap
düzenlemesi; kullanıcılardan gelen sorular için yorum niteliğinde olup, nihai
sonuç doğurmaz. Sorulara yaklaşımların net olması için, işletme-müşteri
sözleşmesinde dikkate alınması tavsiye edilir.

5.10. Platform “Teklif Hesapla” sayfasında yer alan düzenleme ve hesaplama
metotları, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda oluşturulmuştur, nihai
sonuç doğurmaz. Müşteri talebi/işletme teklif karşılaştırma yorumlaması
yapılması için hazırlanmıştır, tavsiye niteliği taşımaz. Vergi mükellefi için gelir
vergisi ve KDV yansıma hesaplamaları basit usulde yapılmış olup, işletme
bazında değişiklik gösterebilir. Hesaplamanın mevzuat değişikliği, muafiyet ve
istisnalar, işletme bilançosu dikkate alınarak mali müşavir, hukuk danışmanı
nezdinde değerlendirilmesi tavsiye olunur.
Madde 6
Kullanıcı; PARABAM.com’un işbu sözleşmeyi tek taraflı ve herhangi bir gerekçe
göstermeksizin fesih hakkı bulunduğunu, sözleşme maddeleri içinde re’sen değişiklik
yapabileceğini, madde kaldırma, yeni madde ekleme hakkı bulunduğunu, kullanıcının
re’sen sözleşme içeriği değişikliği hakkı bulunmadığını, kullanıcının sözleşme içeriği
değişikliği teklif edebileceğini, ancak Platform’un kabulü halinde yürürlüğe gireceğini,
sayılan hususlara herhangi bir sebeple itiraz etmeyeceğini gayrikâbili rücu beyan,
kabul ve taahhüt eder.
Madde 7
7.1.

Platformun kullanıcı bildirimleri, platforma üyelik başvurusu esnasında beyan
edilen elektronik posta adresine ve/veya üyelik başvurusu esnasında beyan
edilen GSM numarasına/GSM numarasında mümkün/mevcut sesli/yazılı
iletişim uygulamalarına ve/veya HUMK mevzuatına uygun diğer usullerde
yapılacaktır.

7.2.

Kullanıcı, PARABAM.com ile arasında yapılan telefon görüşmelerinin,
uygulamaları
üzerinden
yapılan
yazışmalarının,
elektronik
yazışmalarının, uyuşmazlık hallerinde yasal mercilere sunulmak
muhafaza altına alınabileceğini ve kullanılabileceğini gayirkâbili rücu
kabul ve taahhüt eder.

7.3.

PARABAM.com işbu sözleşmeyi, güncellenmiş maddelerini elektronik posta
ile bildirerek veya www.PARABAM.com adresinde yayınlamak suretiyle her
zaman değiştirebilir.

7.4.

Hukuki ihtilaf hallinde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olup,
kullanıcı; platformun tek taraflı, re’sen yetkili mahkeme değişiklik hakkını
gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5.

Kullanıcı, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Platforma ait her türlü
beyan ve kaydın tek taraflı olarak ve kullanıcı kayıt, defterleri ile yazışmaları
dikkate alınmaksızın, sabit bağlayıcı delil teşkil edeceğini gayrikabili rücu
beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.6.

Yasal makamlar nezdinde işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin kısmen
veya tamamen geçersiz sayılması, madde içeriğinin kalanı veya sözleşme
diğer maddelerinin geçerliğini etkilemez, bağlamaz.

telefon
posta
üzere
beyan,

Madde 8
8.1.

Müşterilerden gerçekleşen işlemleri için 777 TL tutarındaki ücret, müşterinin
inançlı işlem çerçevesinde, işlemin gerçekleştiğini platform iletişim adresine
hangi firma ile gerçekleştirdiğini bildirmesi halinde alınmaz.

8.2.

İşletmelerden, gerçekleşen işlemleri için 555 TL hizmet bedeli alınır.

8.3.

İşletme, işlemin gerçekleşmesi halinde, bildirim yapmasına gerek kalmaksızın,
ücret bedelinin işlemin gerçekleştiği gün ödenmesinden sorumludur.

8.4.

Gerçekleşen işlem; plakadan âri, aracın satılarak satana kiralanması, aracın
satılması/kiralanmaması, aracın satılması ve diğer bir aracın kendisine
kiralanması işlemleri platformun hizmet konularıdır. Dolayısıyla iş bu hizmetler,
aynı tutar üzerinden ücrete tâbidir.

8.5.

Müşterinin; işlemin gerçekleşmesine rağmen işlemin gerçekleşmediğini beyan
etmesi veya işlemin gerçekleşmesine rağmen (3) gün içinde bildirimde
bulunmaması, işletmenin ise; işlemin gerçekleştiği gün dahil (3) gün içinde
ödemeyi yapmaması halinde, müşteri ve işletme ödemeleri gereken ücretin on
(10) katını cezalı olarak müştereken ve müteselsilen gayrikâbili rücu ödemeyi
beyan, kabul ve taahhüt ederler.

8.6.

İşlem gerçekleştiği ve müşteri bildirdiği halde, işletme ödeme yapmadığı
ve/veya işlemin gerçekleştiğini beyan etmediği veya gerçekleşmediğini beyan
ettiği veya beyanda bulunmadığı veya platformun işbu konudaki beyan
davetine icap etmediği hallerde, aksi tespit edildiği takdirde ödemesi gereken
ücretin on (10) katını ilaveten ceza olarak gayrikâbili rücu ödemeyi beyan,
kabul ve taahhüt eder.

8.7.

İşlemin gerçekleşmesinde platform üye işletmesi yerine işletme grup firması,
bağlı ortaklık, iştirak, ortaklarının ortak olduğu diğer firmalar, ortakları,
ortakların şahıs işletmesi, ortakların ortak olduğu diğer sayılanların diğer
ortaklarının gerçek/tüzel şahısları ve dereceden arî hısım veya çalışanı üstüne
ve diğer veya benzer hususta yapılanma ile araç mülkiyetinin müşteriden devir
alınması, ya da platformun ücret almasını engelleyecek görünüm yaratan
herhangi bir muvazaalı durumda, gerçekleşen işlem olarak değerlendirilecek
olup kullanıcı; işbu koşulu kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve
taahhüt eder.

8.8.

Kasıtlı olarak yanıltıcı-yanlış cep telefon numarası verenler, başkasına ait
kimlik bilgisiyle üye olanlar, temsilcisi olmadığı işletme adına kayıt açanlar,
kasıtlı olarak yanıltıcı-yanlış plaka beyan edenlerin teşebbüsleri suç unsuru
olup, derhal yasal bildirimi yapılır. Bu durumda kaydı açan kişinin bizzat
kendisi işlemin gerçekleşmesine bakılmaksızın ücretin (10) katını ilaveten ceza
olarak ödemeyi gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu tür
teşebbüslerin, araç sahibinin bizzat bilgisi dahilinde muvazaa ve/veya kötü
niyetle yapılması halinde araç sahibi de işlemin gerçekleşmesine
bakılmaksızın ücretin (10) katını ceza olarak ödemeyi gayrikâbili rücu beyan,
kabul ve taahhüt eder. Bu tür teşebbüslerin gerçekleşen işlemden
kaynaklanan platform ücretinin ödenmemesi amacıyla yapıldığının tespiti
halinde, işleme muhatap olan diğer taraf da işlemin gerçekleşmesine
bakılmaksızın ücretin (10) katını ceza olarak ödemeyi gayrikâbili rücu beyan,
kabul ve taahhüt eder.

8.9.

Ücretlere KDV dahildir.

8.10. Kullanıcı; Platformun/Aggressi Finans Teknolojileri Hizmetleri A.Ş.’nin trafik
sicili, maliye, noter makamlarından, sigorta şirketlerinden veya gerekli gördüğü
herhangi bir resmi/özel kuruluştan talep/teklif sonucu aracın devrinde işleme
konu tarafların ve araç maliki değişiklik tespitini isteme hakkı bulunduğunu
gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Madde 9








Müşterinin aracını haricen veya internette yayında olan kendi belirlediği bir
menkul, gayrimenkul, araç veya diğer herhangi bir ilanı bildirmek suretiyle
takas talebinde bulunması, aracını da kiralamak suretiyle kullanmaya devam
etmesi, ya da sadece takas talebinde bulunması,
Müşterinin belirlediği aracın, kiralama firmasınca satın alınarak kendisine
kiralanması talebinde bulunması
777 TL (KDV dahil) tutarında ön ödemeli ücrete tâbi olup, işlem
gerçekleşmediği takdirde (7) ay içinde talebini ve içeriğini yenileme hakkı da
bulunmak üzere, her sette –varsa- (7) adet teklif bulunmak üzere, (7) set teklif
alma hakkına sahiptir. İşlem gerçekleşmediği takdirde ücret iadesi yapılmaz.
Müşterinin talebine uygun teklif geldiği halde kabul etmediği veya kabul ettiği
halde işlem gerçekleşmediği hallerde, kalan teklif alma haklarının iptali
tasarrufu platformun iradesinde olup, müşteri işbu koşulu kabul ettiğini
gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ön ödemeli ücrete tâbi müşteri talebinde; işletmelerin teklif vermesi,
müşterinin teklif veren işletmelerden birisiyle anlaşmaya vardığı halde işlemi
gerçekleştirmemesi halinde, teklifi kabul edilen işletmeye tahsil edilen ön
ödemeli ücretten karşılanmak suretiyle 333 TL (KDV Dahil) tazminat ödenmesi
Platformun tek taraflı iradi tasarrufundadır.
Kullanıcı; ön ödemeli işlemler için işbu kullanıcı üyelik sözleşmesi diğer madde
ilişkin hükümlerinin aynen geçerli ve tâtbike uygun olduğunu gayrikâbili rücu
beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 10
Kullanıcı, Platformun sözleşme koşullarını, ücretlendirme tutarını ve metodunu re’sen
değiştirebileceğini, değişiklik halinde platformda yayınlandığı tarih beyan edilerek ve
müteakip gün gerçeklememiş işlemleri de kapsamak suretiyle yürürlüğe gireceğini
gayrikâbili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme, beş (6) sayfada on (10) ana madde ve alt maddelerinden ibarettir.

TARAF - www.PARABAM.com
Platformu İşletmesi
Aggressi Finans Teknolojileri
Hizmetleri A.Ş.

TARAF - KULLANICI

