OLEV | ARAÇ SÖZLEŞMESİ

1.

TARAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tarafları Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.209 K.8 Şişli - İstanbul
adresinde 6410330620 Vergi Kimlik Numarasıyla kayıtlı OLEV Taşımacılık Teknoloji
Geliştirme Turizm Anonim Şirketi (bundan böyle “OLEV” olarak anılacaktır) ile
_________________________________________ adresinde
_____________________ Vergi Dairesi’ne _________________________ Vergi Kimlik
Numarasıyla kayıtlı
___________________________________________________________________________
(bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır)’dır.
Sözleşmede OLEV ve ÜYE ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.
2.

TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Sözleşme kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:
OLEV Arayüzü:  OLEV tarafından web sitesinde ve mobil uygulamasında oluşturulan
içeriğin görüntülenebilmesi ve OLEV Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla ÜYE
tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm
fikri hakları OLEV’e ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü
işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
OLEV Üyelik Hesabı: ÜYE’nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için
gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda OLEV’e talepte
bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları
görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından
kullanılacağını taahhüt ettiği, kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen ÜYE’ye özel
profil sayfası.
OLEV Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği,
sorgulanabildiği ve erişilebildiği OLEV’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
gereğince korunan veri tabanı.
Hizmet: Portal içerisinde ÜYELERİN işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla OLEV tarafından ortaya konulan uygulamalar.
Müşteri : www.olev.com.tr adresinde (veya ileride OLEV tarafından belirlenebilecek başka
bir adreste) yer alan internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden Portal’a üye olan
ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden yararlanan ve/veya
Portal’a erişim sağlayan gerçek kişiler.
ÜYE: İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle, ilgili kurumlardan belgeli ve
hali hazırda kurulu ve D2 taşıma lisansını haiz şirketi olan ve
______________________________T.C.
Kimlik
Numaralı
ve
_________________________
veya
______________________________T.C.
Kimlik
Numaralı
ve
_________________________
plakalı araçla, Müşteriler’e yönelik taşımacılık hizmetleri arz eden kişi.

Portal: www.olev.com.tr adresinde (veya ileride OLEV tarafından belirlenebilecek başka bir
adreste) isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ve mobil uygulamadan
oluşan, OLEV Arayüzü’nü kullanan ve belirli bir noktadan başka bir noktaya seyahate ilişkin
hizmet talebinde bulunan Müşteriler ile taşıma hizmeti veren ÜYE’lerin bir araya getirildiği
internet sitesi ile mobil uygulama.
Hizmet Sözleşmesi: ÜYE ile Müşteri arasında Portal’da yer alan hizmetler kapsamında
akdedilecek olan sözleşme.
3.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Portal aracılığı ile sağlanan elektronik ortamda ÜYE ve
Müşteriler’in bir araya getirilmesi ve bu kapsamda işbu Sözleşme’de yer alan Taraflar
arasındaki şart ve koşullarının ÜYE nezdinde belirlenmesinden ibarettir.
ÜYE, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve
tüm hizmetlere ilişkin OLEV tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
ÜYE, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4.

ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Portal’a üyelik işlemleri, üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması,
ÜYE bilgilerinin verilmesi, ÜYE bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve OLEV tarafından
kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede
tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.
4.2. Portal’a tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, OLEV’in sunmuş olduğu hizmetler
kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt
eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi doğan ve doğacak olan tüm
yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3. Tüzel kişi ÜYE için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve OLEV
tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz
yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi
temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda
belirtildiği gibi OLEV tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya
üyeliği askıya alınmış yahut üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan
başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların
kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.
4.4. OLEV, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde
bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe
girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, ÜYE’nin üyeliğine son
verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe
son verme ve üyeliği durdurma kararları OLEV tarafından münhasıran kendi kararına bağlı
olarak kullanılabilir.
4.5. OLEV, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde ÜYE’nin işbu Sözleşme
içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak
üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. OLEV tarafından
yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili ÜYE’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve
koşullar OLEV tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu Portal
sayfasından ÜYE’ye duyurulur.
4.6. ÜYE, Portal’ın ÜYE ile Müşteri’leri buluşturan bir platform olduğunu kabul eder. Bu
çerçevede ÜYE, Portal’da yararlanacağı hiçbir hizmetin OLEV tarafından ifa edilmeyeceğini

ve OLEV’in söz konusu hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını
kabul eder.
5.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. ÜYE, Platform kapsamında sunacağı hizmetlerde OLEV iş akışına, yürürlükte
bulunan mevzuat hükümlerine uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ÜYE;
(a) İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun
davranacağını ve çalışanlarının ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve
yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Müşteri taleplerini ve
uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca Platform’da
yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,
(b) Portal üzerinden verilecek taşımacılık hizmetlerini Müşteriler’e arz etmeye yetkili
olduğunu, gerekli her türlü lisans, ruhsat ve her ne ad altında olursa olsun izinleri haiz
olduğunu,
(c) Portal üzerinden verilecek hizmetlere ilişkin olarak her türlü vergisel yükümlülüklerinin
eksiksiz olarak yerine getirileceğini,
(d) Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere ve mevzuata
uygun davranacağını,
(e) İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda,
ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak OLEV tarafından talep edilecek işlemleri
derhal yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almakla mükellef olacağını,
(f) Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Müşteriler ile OLEV aracılığı haricinde hiçbir
şekilde ve hiçbir nam altında iş ilişkisi içine girmeyeceğini, araç içerisinde OLEV
tarafından onaylanmayan herhangi bir tanıtım ve reklam malzemesi
bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
(g) ÜYE, OLEV’in yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme
kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü
kişiye devredemez.
(h) ÜYE, taşıma hizmetinin verilmesi esnasında sektörde mevcut bulunan en yüksek
standartlarda hizmet vereceğini, taşıma hizmetini fiilen gerçekleştiren gerçek kişinin dış
görünüşünün, hizmetin verilen aracın bu standartlara uygun olacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
5.1.2. ÜYE, OLEV’in kendisini hedef Müşteri kitlesi ile buluşturan bir aracı platform
olduğunu kabul eder. Bu kapsamda OLEV, ÜYE ile Müşteri arasında gerçekleşen
hizmet teklifi, kabul süreci ve taraflar arasında uygulanacak hizmet koşulları ile ilgili
olarak hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.
5.1.3. ÜYE, Portal üzerinden kendine ait bir hesap açmayı kabul eder. ÜYE işbu hesap
üzerinden profesyonel profil oluşturacak ve zorunlu olarak doldurulması gereken
kısımlara firmaya ait doğru olduğunu taahhüt ettiği bilgileri dolduracaktır. ÜYE
tarafından oluşturulacak veya revize edilecek profesyonel profil bilgileri OLEV
tarafından onaylandıktan sonra yayına alınacaktır. ÜYE kayıt olurken veya sonraki
aşamalarda edindiği veya kullandığı isim, üye adı, firma ünvanı, iletişim bilgileri, adres,
şifre, cep telefonu vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını sunulan
tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşabilecek tüm
zararlardan ÜYE (Müşteriler, üçüncü kişiler veya OLEV’in zararlarından) sorumludur.

5.1.4. ÜYE kendisi tarafından Portal üzerinden sunulacak hizmetlerde, OLEV tarafından
oluşturulacak hizmet tarifesinin kullanacağını, tarifelere ilişkin düzenlemelerin
değişmesi halinde işbu Sözleşme’nin eki olarak düzenleneceğini kabul eder.
5.1.5. ÜYE ile Müşteri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda, OLEV tarafların
bir uzlaşmaya varana veya mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar ilgili hizmet
bedelini bloke etme hakkına sahiptir.
5.1.6. ÜYE, işbu Sözleşme veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin OLEV tarafından
tespit edilmesi halinde OLEV tarafından talep edilecek işlemleri gecikmeksizin yerine
getireceğini kabul ve taahhüt eder.
5.1.7. ÜYE, kendisinin ifa ettiği veya edeceği hizmetlerle alakalı olarak üçüncü kişilerden
veya resmi kurumlardan OLEV’e yöneltilecek soruşturma, ihtarname veya davada,
OLEV’in kendisini savunabilmek için talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri
gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.1.8. Portal’ın kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere
binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan OLEV sorumlu değildir.
OLEV, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin
kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5.1.9. ÜYE, işbu Sözleşme kapsamında OLEV’in ticari itibarını zedeleyici her türlü eylemden
kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
5.1.10. OLEV, ÜYE ve Müşteri arasında imzalanmış veya imzalanacak olan Hizmet
Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşecek olan hizmetin ifası öncesinde veya hizmetin
ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiillerden ve maddi zararlardan hiçbir surette
sorumlu tutulamayacaktır.
5.1.11. ÜYE, Müşteri’nin kendisi tarafından sunulan hizmeti alması esnasında, hizmetin ifa
edilmesi ile ilgili şartları Portal’da beyan edilen hüküm ve koşullar çerçevesinde
sunacağını kabul eder.
5.1.12. ÜYE, OLEV tarafından belirlenecek araç giydirme, araç içi reklam çalışmaları,
araçlara reklam ve promosyonlara ilişkin olarak cihaz veya her türlü reklam mecrasının
montajı, ücretsiz yolcu taşımacılığı dahil şartları OLEV tarafından belirlenecek
promosyon kampanyalarına katılabilir.
5.1.13. ÜYE, bünyesinde çalıştırdığı şoförlerin araçlarını temiz tutması, kişisel bakımlarına
özen göstermesi, gömlek/ceket içeren formal giyimde bulunması ve Müşteri’lere nazik
ve anlayışlı davranması konusunda gerekli her türlü özeni göstermekle yükümlü olup,
herhangi bir ihlal halinde Müşteri ve/veya OLEV’in uğradığı zararlardan ferileri ile
birlikte sorumlu olacaktır.
5.1.14. ÜYE, Hizmet kapsamında Portal’da yer alan araçların yasal mevzuata uygun her türlü
bilgi, belge, ruhsat, sigorta kasko ve benzeri izne sahip olduğunu taahhüt eder. Bu
maddenin ilgili şoför veya ÜYE tarafından ihlali halinde OLEV sözleşmeyi derhal
feshetme ve uğradığı zararın tazminini talep etme hakkını saklı tutar.
5.1.15. ÜYE, gerçekleştirdiği hizmet kapsamında doğan her türlü vergi ve harcı ödemekle
yükümlü olup, OLEV bu konuda herhangi bir sorumluluk ve taahhüt altında
bulunmamaktadır.
5.1.16. ÜYE, hizmetin ifası sırasında meydana gelen kazalardan veya gerçekleştirilen hukuka
aykırı her türlü eylemden sorumlu olup, hizmetin ifasından önce Müşteri’ye taşıma
sözleşmesi imzalatmakla yükümlüdür. Aksi halde meydana gelen her türlü zarardan
münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.

5.1.17. ÜYE, kendisine ait ikamet bilgisi, araç bilgileri, şirket bilgisi gibi konularda ve
OLEV’i ilgilendiren her türlü ticari gelişmeler ile ilgili olarak OLEV’i en geç 3 iş günü
içerisinde, yazılı bildirim ile bilgilendirmekle yükümlüdür.
5.1.18. ÜYE, işbu Sözleşme’de belirlenen plakalı aracı kullanacaktır ve gene işbu
Sözleşme’de kimlik bilgileri verilen şoförleri ancak ilgili kimlik bilgileri, ehliyet, sabıka
kaydı ve yolcu taşımacılığına dair her türlü diğer ilgili belgeyi OLEV’e yazılı olarak
bildirim yapmak suretiyle değiştirebilir.
5.1.19. ÜYE, işbu Sözleşme’yi herhangi bir nedenle feshetmek isterse, 45 gün öncesinden
noter aracılığı ile yapılacak bildirimi OLEV’e tebliğ etmekle yükümlüdür. Aracın
üçüncü kişiye satışı veya herhangi bir nedenle trafik sicilinden terkin edilmesi halinde,
ilgili belgenin OLEV’e iletilmesi ile Sözleşme’nin derhal feshedilmesi hakkı saklıdır.
5.2. OLEV’in Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. OLEV işbu Sözleşme’de bahsi geçen Hizmetleri işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar
dahilinde yerine getirmeyi, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Hizmetlerin sunulabilmesi
için işbu Sözleşme’nin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan
teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde
içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet
taahhüdü anlamına gelmemektedir; OLEV herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Sözleşme
ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya bunlara son
verebilir.
5.2.2. OLEV, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ÜYE’nin
sisteme yüklediği bilgileri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin
erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. OLEV bu hakkını hiçbir bildirimde
bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ÜYE, OLEV’in talep ettiği değişiklik ve
düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. OLEV tarafından talep edilen
değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde OLEV tarafından yapabilir.
OLEV tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, ÜYE tarafından
zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.
5.2.3. Portal üzerinden, OLEV’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu
ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link konulabilir. Bu linkler ÜYE
için sadece referans kolaylığı nedeniyle OLEV tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği
internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacına veya internet sitesi veya içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir.
Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, mobil
uygulamalar ve bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya
ürünler ve bunların içerikleri hakkında OLEV’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4. OLEV, Portal’da yer alan ÜYE’ye ilişkin bilgileri bazı istatistiki değerlendirmeler için
kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ÜYE işbu
Sözleşme’yi kabul etmekle, buna onay vermektedir.
5.2.5. OLEV, Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına,
genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları ve içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği
zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; OLEV bu mesaj ve içeriği giren üyeliklere herhangi
bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6. OLEV, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ‘yer
sağlayıcı’ faaliyet göstermektedir.
5.2.7. ÜYE, verilen hizmet kapsamında OLEV’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ÜYE veya Müşteri tarafından sunulan, web
sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu
hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını
araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.
6.
ÖDEME
ÜYE’nin Portal üzerinden hizmet verdiği her bir Müşteri için gerçekleştirdiği her bir iş için
ödenen KDV dahil brüt ücretten 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca çalışılan aracı
ödeme kuruluşu masrafları ve %15 + KDV tutarındaki OLEV komisyon bedeli düşüldükten
sonra kalan tutar, aracı ödeme kuruluşu tarafından ÜYE’nin bildirmiş olduğu banka hesabına
ödenecektir. OLEV’in komisyon tutarını tek taraflı olarak ve ÜYE’nin ayrıca onayını
almaksızın değiştirme hakkı saklıdır. ÜYE, OLEV’in komisyon oranındaki tek taraflı
değişiklik yapma hakkını peşinen kabul eder.
7.
OLEV HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI
7.1. OLEV Genel Hizmet Çerçevesi
OLEV tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; ÜYE’nin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi
bulunan araç sağlamaya yönelik hizmetin Müşteri’nin bu yöndeki talebi ile eşleştirilmesi ve
ÜYE ile Müşteri arasında anlaşma sağlanmasına yönelik iletişim ortamı sağlanması ve taraflar
arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir
şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir.
7.2. OLEV İlan Hizmetleri
7.2.1. ÜYE, OLEV Üyelik Hesabı üzerinden OLEV Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri
kullanarak profil bilgilerini OLEV Veritabanı’na yükleyecektir.
7.2.2. OLEV, Portal’da yer alan bilgilerin hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi
ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap
olması veya işbu Sözleşme ve Portal’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı
olarak aykırı olması veya işbu Sözleşme’de belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi
sebeplerle ÜYE’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli
olarak durdurabilir.
7.2.3. OLEV, ÜYE profil bilgilerinin başka sitelerde, arama motorlarında ve OLEV ilan ve
reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. ÜYE, bu konuda
OLEV’e yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.
7.2.4. ÜYE, OLEV Üyelik Hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış
olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
7.2.5. ÜYE, OLEV Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun
kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği
yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza
dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
7.2.6. ÜYE, her bir araç için tek bir sözleşme imzalanacağını ve farklı bilgilerle aynı araç
için birden fazla OLEV Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın

ihlali veya başka herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya
alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir ÜYE adı ile bir veya daha fazla OLEV
Üyelik Hesabı açtığının OLEV tarafından tespit edilmesi halinde, OLEV’in, bu ÜYE’nin tüm
üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi
herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.
8. KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ
8.1. ÜYE, üyelik bilgileri dahil olmak üzere Portal içerisinde yer alan ve OLEV’in erişimi
dahilinde bulunan her türlü verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel
veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.
8.2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu OLEV olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve
yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.
8.3. ÜYE’nin kişisel verileri daha iyi hizmet sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve
derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.
8.4. ÜYE’ye ait kişisel veriler, verilerin saklanması ve depolanması için OLEV’in birlikte
çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere ya da istatistiki bilgi amacıyla
OLEV’in ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.
8.5. ÜYE’ye ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi
halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.
9.
GİZLİLİK POLİTİKASI
9.1. Portal üzerinden toplanan ÜYE’ye ilişkin veriler; kampanya çalışmaları veya ÜYE’ye
yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır.
Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz
edilmekte ve saklanmaktadır.
9.2. OLEV, işbu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında
talep edilen bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve
bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak
amacıyla veya gerektiğinde ÜYE ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri
depolayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda OLEV’in süreçlerini iyileştirme amaçlı
araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturması ve pazar araştırmaları yapması için, OLEV’in
işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve
kullanılabilir. ÜYE, OLEV’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı
araştırmalar ile pazar araştırması yapması için OLEV’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi
ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine, onlar tarafından işlenmesine ve
depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay
verdiklerini beyan ve kabul ederler.
9.3. OLEV, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla
kullanmamakta ve satmamaktadır.
9.4. ÜYE bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki
emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi
makamlara açıklanacaktır.
9.5. ÜYE, işbu sözleşmeyi onaylayarak, OLEV ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait
olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla
kullanılabileceğine onay vermektedir.

10.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
OLEV, internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde
ve mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, OLEV markası ve diğer markalar, alan adı, logo,
ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik
veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm
materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya
lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan
hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil
olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez,
yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez,
sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet
sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu
gerektirir. OLEV’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
11.
DİĞER HÜKÜMLER
11.1. Mücbir Sebep
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, OLEV işbu Sözleşme ile belirlenen
edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü
değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OLEV için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme
veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OLEV’den herhangi bir nam altında
tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim
sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları
ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, darbe ve
darbe girişimleri de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul
kontrolü haricinde ve OLEV’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği
kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.2. Delil
Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının,
bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem
kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları
yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul,
beyan, ve taahhüt eder.
11.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan
hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Kanunlar
İhtilafı Kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı
doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
11.4. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında ____________________ tarihinde 1 nüsha olarak imzalanmış
ve yürürlüğe girmiş olup, Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisinden münhasıran ÜYE
sorumlu olup, söz konusu damga vergisi usulünce ÜYE tarafından ödenecektir ve ödemeye

ilişkin belge OLEV’e verilecektir. Sözleşme’nin asıl nüshası OLEV’de kalacak olup, talep
halinde bir fotokopi sureti ÜYE’ye verilecektir.
ÜYE
___________________________________
Kaşe-İmza:

