KARŞIYAKA BELEDİYESİ “Bisiklet Kiralama Sistemine” ilişkin genel koşullar
Genel koşullar 1 ila 8 paragraflarındaki Karşıyaka Bisiklet- Kiralık bisikletlerin
(bundan böyle “KARBİS” diye anılan) kiralanması ve kullanılmasına ilişkin hak ve
yükümlülükleri ile 9 ila 18 paragraflarındaki özellikle KARBİS (bisiklet) kiralanması ile
ilgili olarak müşteri ile Karşıyaka Belediyesi arasındaki ilişkileri düzenler.
Madde 1- Çoklu kullanım
1) Her müşteri esas olarak kullanıcı bilgileri ile Karşıyaka Belediyesinin dört adet

bisikletini (aşağıda “KARBİS” diye anılan) aynı zamanda kullanabilir.
2) Münferit durumlara göre ve tahsis edilebilirliğine bağlı olarak Karşıyaka

Belediyesi ile bireysel anlaşma yapma imkanı bulunmaktadır.
Madde 2- Kullanım mevzuatı ve müşteri sorumluluğu
1) KARBİS (bisikletler)
a) 16 yaşından küçük olan (yetişkinlerin gözetimi altında hariç olmak üzere)

kişiler tarafından
b) Özellikle küçük çocuklar olmak üzere yolcular tarafından,
c) Karşıyaka Belediyesi yazılı olarak onay vermediği sürece, İzmir dışında

seferler için,
d) Hafif yanıcı, patlayıcı, zehirli veya tehlike arz eden maddelerin nakliyatı için,
e) Bisiklet yarışlarında veya bisiklet test organizasyonlarına katılım için,
f)

Yeniden kiralamak için,

g) Yoğun rüzgar veya fırtınalı havalarda,
h) Alkol ve/ veya bağımlılık yapan hap etkisi altında olan sürücüler tarafından

kullanılamaz.
2) Müşteri, kara yolu trafiği yönetmeliği kurallarını dikkate almakla yükümlüdür.
3) KARBİS bisikletinin eller kullanılmaksızın sürülmesine izin verilmez.
4) KARBİS bisikletinin taşıma sepeti kullanımına uygun olmayan şekil ve tarzda

kullanılmasına özellikle 5 Kilogramlık izin verilebilir yükün aşılmasına izin
verilmez.
Ayrıca müşteri eşyaların nakliyatında bunların talimatlara uygun bir şekilde
sıkıca bağlandığından emin olacaktır.
5) KARBİS bisikletinde müdahalelerde bulunma veya başkaca tadilatlar

yapılması yasaklanmıştır.
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6) Haksız kullanıldığında KARBİS şirketi her zaman, müşterinin kullanıcı

bilgilerini bloke etme ve kendisine KARBİS bisikletlerinin kullanılmasına devam
etmeyi yasaklama hakkına sahiptir.
7) Kullanılan KARBİS bisikleti için iade ihbarnamesi alındıktan sonra müşteri

KARBİS bisikletini bilinen kiralama kodu ile birlikte kullanamaz. İlgili KARBİS
bisikletinin bu müşteri tarafından yeniden kullanılması için yeniden bir kiralama
ve dolayısıyla yeni bir pinkodu numarasının istenmesi gereklidir.

Madde 3- Kodların değiştirilmesine ilişkin yapılacak işlem
1) Bir KARBİS bisikletinin bir önceki kullanıcı tarafından kullanılması veya

hırsızlıktan kaçınmak adına müşteri sürüşüne başlarken pinkodu numarasını
değiştirme işlemi yapma olanağına sahiptir. Pinkodu numarasını değiştirme
işlemi önceki kullanıcıyı yeniden izinsiz kullanmaktan engellemeye yarar
sağlar. KARBİS de muntazam aralıklarla pinkodu numarası değişikliği işlemi
yaptığı için, KARBİS, müşterilerin kendi güvenliği için pinkodu numarasını
değiştirme işlemini yapmasını müşteriye serbest bırakmıştır. Ancak bir zararı
önlemek adına sürüşe başlamadan önce pinkodu numarası değiştirme
işleminin yapılması tavsiye edilir.
2) Pinkodu numarası değiştirme işlemini yapmak için kilit ilk aşamada alınan

pinkodu numarası ile açılacak ve daha sonra kilit içinde bulunan şalter geçirilip
alınan ikinci pinkodu ayarlanacaktır. Diğer bilgiler www.karbis.com.tr adresinde
yayınlanmıştır.
Madde 4- Kiralama münasebetinin süresi ve sorumluluk
1) Bir KARBİS bisikletinin ücrete tabi olarak kiralanması Karşıyaka Belediyesi

tarafından kiralayan müşteriye verilen açma pinkodunun bildirilmesi ile birlikte
başlar.
2) Müşteri Karşıyaka Belediyesine kiralamanın sona erdirilmesi niyetini bildirir

(madde 6 gereği usul gerekliliğine uygun olarak) İade ihbarnamesinin
Karşıyaka Belediyesi’ ne ulaşması ile birlikte müşteri için sürüş parası
hesaplaması sona erdirilir. Müşteri, Karşıyaka Belediyesi tarafından telefon ile
iade onayını alır almaz iade işlemi tamamlanır.
3) Müşteri KARBİS bisikletinin hasar görmesi veya hırsızlıktan doğan zararlardan

sorumluluk süresi zarfında güncel fiyat listesine göre azami miktara kadar
sorumludur. (www.karbis.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır.). Eğer
müşteri zarardan kasten veya ağır ihmal sonucu bizzat sorumlu ise, bu
sorumluluk sınırı geçerli değildir. Müşteri açma pinkodunun bildirilmesi ile
birlikte hasarlardan kiralama süresinden sonra dahi Karşıyaka Belediyesi geri
iade edilen KARBİS bisikletini kontrol edene veya KARBİS bisikleti bu arada
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başka bir müşteriye kiralanana kadar sorumludur. Müşteri Karşıyaka
Belediyesine tarafından bir hasar ihbarı var olduğunda derhal
bilgilendirilecektir. Müşteriye Karşıyaka Belediyesi tarafından kiralama süresi
bittikten sonra 2 iş günü (48 saat, Pazar günleri sayılmaz) zarfında ihbar
edilmeyen hasarlardan müşteri sorumlu değildir.
Madde 5- KARBİS bisikletlerinin durumu
1) Karşıyaka Belediyesi, bütün KARBİS bisikletlerini daima trafiğe elverişli bir

durumda tutmaya gayret gösterir. Müşteri, kendisi tarafından kiralanan bir
KARBİS bisikletinin trafiğe elverişli durumda olmadığını tespit etmesi halinde,
Karşıyaka Belediyesine eksikliğe ilişkin bilgilendirmekle yükümlüdür.
2) Müşteri KARBİS bisikletinin fonksiyon tarzı ile kullanılmasına vakıf olmak

zorundadır.
3) Müşteri, sürüşe başlamadan önce KARBİS bisikletinin trafik güvenliğini,

fonksiyonlarının elverişli olduğunu ve eksiklikleri, özellikle güvenlik açısından
önem arz eden vidaların sıkıca oturmuş olup olmadığı, şasinin talimatla uygun
bir durumda olup olmadığı, fren sisteminin fonksiyonun elverişli ve tekerlek
hava basıncının kontrolü olmak üzere gözden geçirmelidir. Sürüşün gün
batımında veya geceleyin yapılması hesap edilecek olunursa, sürüşe
başlamadan önce müşteri bir ışık testi yapmak zorundadır.
4) Kullanıma başlarken trafik güvenliğine belirgin bir şekilde zarar getirebilecek

olan teknik bir ayıp varsa veya ayıp kullanım sırasında oluşursa, müşteri bu
durumu Karşıyaka Belediyesine derhal bildirecek ve KARBİS bisikletinin
kullanılmasına derhal son verecektir. Lastikler, jantlar veya vites devreleri gibi
hasarlar da derhal bildirilecektir.

Madde 6- KARBİS bisikletinin park edilmesi ve bir yere bırakılması

1) Bisikleti dikkat çekecek şekilde bırakınız. Müşteri KARBİS bisikletini her park

ettiğinde ve bir yere bıraktığında kara yolu trafiği yönetmeliği kurallarına
uymak ve KARBİS bisikleti yüzünden trafik güvenliğine zarar gelmemesi,
trafikte bulunan diğer kişilerin engellenmemesi veya araçların ve diğer şeylerin
zarar görmemesine dikkat etmek zorundadır. Her halükarda park için KARBİS
standları kullanılacaktır.
2) KARBİS bisikleti özellikle
a) Trafik lambaları yanlarında,
b) Sokak levhaları yanlarında,
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c) Yaya yolları üzerinde,
d) Acil kurtarma yolları ve itfaiye giriş bölgeleri önünde, üzerinde veya

yanlarında,
e) Bu yüzden üçüncü bir kişinin sabit reklamı kapatılacak şekilde park

edilemez ve bırakılamaz.
3) Müşteri sadece geçici olarak park etse bile KARBİS bisikletini daima

kapatmalıdır.
4) Buna aykırı davranışlarda güncel fiyat listesinde belirtilen (www.karbis.com.tr

internet adresinden) servis ücretleri alınır ve KARBİS kullanıcıya ilaveten
gerektiğinde tahakkuk eden resmi ücretleri fatura eder.
5) KARBİS bisikletlerini sürekli olarak binalarda, arka bahçelerde, balkonlarda

veya araç içlerinde bırakmak müşteriye yasaklanmıştır.
Madde 7- İade mevzuatları
1-Bisikleti dikkat çekecek şekilde park ediniz. Geri iadesi için bisiklet
www.karbis.com.tr internet adresinde yayınlanan yerlerde kilitlenmelidir. Müşteri
aynı zamanda, Karşıyaka Belediyesi kiralama işleminin sona erdiğine dair
telefonla veya internet yolu ile bilgilendirmekle ve ayrıca yeri açık bir şekilde
( Sokak adı, kapı numarası yani istasyon numarası) bildirmekle yükümlüdür. Eğer
bisiklet beyan edilen yerde bulunmaz ise, servis ücretleri tahakkuk eder.
2- KARBİS, yeri değiştirilen iadelerde ekstra servis bedelleri talep etme hakkını
saklı tutar.
3-Bisiklette veya www.karbis.com.tr
adresinde kesin olarak şerh edilmedikçe
başka bir şehirde iadesi prensip olarak kabul edilmez.
4- Ancak müşteri KARBİS tarafından yöneltilen olası sorular nedeniyle, yerini,
iadesinden sonra en az 48 saate kadar aklında tutmakla yükümlüdür.
6- İade ihbarı KARBİS tarafından yayınlanan usul mevzuatına yeterlilik sağlamak
zorunda olup bunlar www.karbis.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır.
7-Müşterinin KARBİS bisikletini 6. Ve 7. Maddelerde tanımlanan yerlerin birinde
park etmesi veya bulunulan yere ilişkin yanlış beyanda bulunması halinde,
Karşıyaka Belediyesi tarafından güncel fiyat listesine uygun olarak servis bedeli
alınır.
8- Müşteri, kilidin, kullanım sırasında ve geri iadesinde sadece KARBİS tarafından
bildirilen pinkodu numarası ile açıldığından emin olmakla yükümlüdür. Eğer kilit
iade sonrasında gönderilen pinkodu numarası ile açılmazsa, güncel fiyat ve
randevu listesine uygun olarak ayrı bir servis bedeli alınır.
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9-Müşteri, Karşıyaka Belediyesinin yukarıda hususlarda belirtilen bildirim ve iştirak
yükümlülüğüne aykırı bir davranıştan uğradığı tüm zarar ve masraflardan
sorumludur.
10-İade yerinin seçiminde işbu Genel koşulları hükümlerinin yanı sıra kara yolları
trafik yönetmeliğinin kuralları da dikkate alınmalıdır.
Madde 8- KARBİS’ nin sorumluluğu, Müşteri sorumluluğu
1-Karşıyaka Belediyesinin servis hizmetlerinin kullanılması müşterinin riski kendi
üzerine alması suretiyle gerçekleşir. Müşteri tarafından vesile olunan zararları
müşterinin bizzat kendisi karşılar. Mali sorumluluk zararlarını müşteri kendi
sorumluluğunda garanti altına alacaktır. Karşıyaka Belediyesinin mali sorumluluk
sigortacısının müşteri karşısındaki başvuru hakları bundan etkilenmez.
2- Karşıyaka Belediyesi müşteriye karşı kasıt ve ağır ihmalden sorumludur.
Önemli sözleşme yükümlülüklerinin başka bir şekilde kusurlu ihlallerinden
Karşıyaka Belediyesi hangi hukuki gerekçeden olursa olsun, sadece sözleşmenin
tipik yani önceden kestirilebilir zararlardan sorumludur. Karşıyaka Belediyesi,
KARBİS bisikleti ile taşınan eşyalardaki hasarlardan sorumlu değildir. Ayrıca
Karşıyaka Belediyesi’ nin sorumluluğu kapsam dışıdır.
3-Karşıyaka Belediyesi’ nin sorumluluğu madde 2 uyarınca KARBİS bisikletinin
yetkisiz ve/ veya izinsiz olarak kullanılmasında düşer. İzinsiz kullanılmasında
Karşıyaka Belediyesi’ nin sorumluluğu KARBİS bisikleti ile taşınan eşyalardaki
zararlar için yine aynı şekilde kapsam dışıdır.
4- Müşteri KARBİS bisikletinin hasar görmesi veya hırsızlıktan doğan zararlardan
sorumluluk süresi zarfında (Açma pinkodu numarasının alınması ile sorumluk
süresinin sona erdiği tarihi arası) azami miktara kadar sorumludur. Eğer müşteri
zarardan kasten veya ağır ihmal sonucu bizzat sorumlu ise, bu sorumluluk sınırı
geçerli değildir.
5- Bir KARBİS bisikletinin kullanma süresindeki hırsızlığı müşteri Karşıyaka
Belediyesi’ ne ve KARBİS- plaka numarasını belirterek yetkili polis merkezine
derhal bildirecektir. Poliste yapılan ihbara müteakiben polis dosya numarası
Karşıyaka Belediyesi’ ye aktarılacaktır.
Madde 9- Kaza durumunda davranış
1) Kullanıcı haricinde üçüncü kişilerin veya başkalarının eşyalarının dahil olduğu

bir kazada müşteri, polise ve Karşıyaka Belediyesine derhal bilgilendirmekle
yükümlüdür.
2) Eğer müşteri bu ihbar yükümlülüğünü hiçe sayarsa, bu durumda Karşıyaka

Belediyesi’nin bu yükümlülüğün ihlalinden uğradığı zararlardan sorumludur.
Madde 10- Genel koşulların geçerlilik alanı
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1) Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi kayıtlı olan müşterilerine tahsis

edilebildiği sürece bisiklet kiralar.
2) Genel koşullardan farklı olan münferit anlaşmalar müşteriye Karşıyaka

Belediyesi tarafından yazılı olarak teyit edilecektir.
Madde 11- Başvuru ve kabul
1) Kayıt isteği ( kayıt başvuru dilekçesi) sözlü, telefonla, yazılı veya internet yolu

ile mümkündür. Sadece başvuru tarihinde 18 yaşını dolduranlar KARBİS
müşterisi olabilir.
2) Karşıyaka

Belediyesi için önem arz eden bireysel verilerin serbest
bırakılmasından sonra Karşıyaka Belediyesi bir müşteri ilişkisinin tesis
edilmesine ilişkin başvuru dilekçenin kabulü hakkında karar verir. Başvuru
dilekçesinin incelenmesi kapsamında Karşıyaka Belediyesi itibarı inceleme
hakkı vardır.

3) Başvuru sahibi kayıt sırasında kişisel bir şifre alabilir.( Bu veriler aşağıda “

Kullanıcı verileri” olarak belirtilmektedir)
4) Başvuru dilekçesinin KARBİS tarafından kabulü bildirimin aktive edilmesi ile

gerçekleşir. Bildiri sözlü, yazılı, telefonla, elektronik posta yolu veya SMS ile
yapılabilir.
5)

Aktivasyon için müşteri verilerinin teyit edilmesine ilişkin düşük bir para
meblağının ödenmesi gereklidir. (www.karbis.com.tr
internet adresinde
yayınlanmıştır.) Bu, sürüş çeki olarak alacak hanesine geçirilir.

6) Müşteri, Karşıyaka Belediyesi iş ilişkisi sırasında oluşacak olan kişisel

verilerindeki değişiklikleri ile hesaplama için önem arz eden verilerin değişmesi
halinde ( Banka hesap numarası, banka bilgileri) derhal bilgilendirecektir.
Madde 12 Bireysel kullanıcı bilgilerinin gizliliği
1) Müşteri, bireysel kullanıcı bilgilerinin özellikle kişisel şifresine üçüncü kişilerce

izinsiz erişime karşı korunmasını sağlamak zorundadır.
2) Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi’ nin çalışanlarının, müşteri bizzat

Karşıyaka Belediyesi ile irtibata geçmemesi halinde, PIN’ i sorgulama hakkına
sahip olmadığına işaret eder.
3) Müşteri kullanıcı bilgilerini her zaman ve istediği sıklıkta değiştirebilir.
4) Eğer müşteriye, kendisinin kullanıcı bilgilerinin suiistimal edilerek kullanıldığına

dair ipuçları bildirilirse, Karşıyaka Belediyesi bu hususta derhal bildirmekle
yükümlüdür.
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5) 12 aydan daha fazla süredir kullanılmayan kullanıcı bilgileri otomatik olarak

iptal olur. İlgili müşteri kullanıcı bilgilerini yeniden kullanmak istediğinde
telefonla, yazılı SMS veya internet yolu ile Karşıyaka Belediyesi yeniden aktive
ettirebilir.
6) Müşteri kendisinin kullanıcı bilgilerini internette veya KARBİS call-center

üzerinden her zaman iptal ettirebilir.
Madde 13- KARBİS bisikletlerinin kullanıcı bilgileri ile birlikte kullanılması ve
bloke etme
1) Müşteri sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üçüncü kişilere, eğer 18 yaşını

doldurmuşlarsa, kendi kişisel bilgilerini
durumda üçüncü kişilerin genel ticari ve
sağlamalıdır. Müşteri kendisi tarafından
onaylanan üçüncü kişilerin edimlerini
üstelenecektir.

kullanmaya izin verebilir. Müşteri bu
kullanım koşullarına riayet edeceğini
kullanıcı bilgilerinin kullanılması için
kendi edimleri olarak sorumluluk

2) Karşıyaka Belediyesi, özellikle kullanıcı bilgilerinin kötüye kullanılması durumu

olmak üzere gerekçesi kurulmuş bir konudan dolayı bloke etme ve KARBİS
bisiklet kullanım hakkından ihraç etme hakkına sahiptir.
3) Müşterinin 3. Madde 4. Fıkradan doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde,

zamanında yapılabilecek bir ihbar ile kaçınılabilecek olan tüm zararlardan
sorumludur. Bildirimin derhal yapılması halinde müşteri sadece bildirime kadar
oluşan zararlardan 200-TL’ lik azami tutara kadar sorumludur. Eğer müşteri
kendisinin kişisel kullanıcı bilgilerinin haksız kullanılmasına kasten veya ağır
ihmal sonucu izin vermişse, tutar bakımından sorumluluk sınırı geçerli değildir.

Madde 14- Hesaplama ve fiyatlar
Karşıyaka Belediyesi Hizmetlerinin hesaplanması beher kullanım işlemlerinin
başladığı tarihte geçerli olan fiyatlara göre yapılır. Fiyatlar ilgili güncel fiyat ve
randevu listesinden öğrenilebilir ve www.karbis.com.tr internet adresi üzerinden
sorgulanabilir ve sıkça bisiklette belirtilmiştir.

SIRA NO

SAAT DİLİMİ

SAAT ÜCRETİ

1

KARBİS Bisiklet Teminat için(Bloke)

50, 00 TL

2

0-30 dakika arası

25 KRŞ

3

30 dakika ile 2 Saat arası

1, 00 TL

4

2 Saatten sonra her saat için

75 KRŞ
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Madde 15- Ödeme ve ödemede gecikme
1) Müşteri kullanım bedellerini kredi kartı ile ödemeyi taahhüt eder.
2) Borcun, karşılama miktarının eksik olması veya müşteri tarafından sebep

olunan diğer nedenlerden dolayı tahsil edilmemesi halinde, müşteri düşük
derecede bir zarar kanıtlayamadıkça Karşıyaka Belediyesi buradan doğan
fazla sarfları güncel fiyat ve randevu listesine göre fatura eder.
((www.karbis.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır.) Münferit durumda ve
eğer müşteri düşük derecede bir zarar kanıtlayamaz ise, gerçekten oluşan
sarfın miktarına kadar alacaklar talep edilebilir.
3) Eğer müşteri temerrüte düşerse,- başka bir gecikmeden doğan zararın talep

edilmesi saklı kalarak- yürürlükte olan baz faiz oranı üzerinden tefe, tüfeye
göre hesaplanır.
4) Eğer müşteri ödemelerde temerrüte düşerse, Karşıyaka Belediyesi, müşteri

karşısındaki başkaca alacakları derhal muaccel yapma ve müşteri muaccel
bütün yükümlülüklerini karşılayana kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini
durdurma hakkına sahiptir.
Madde 16- Hesaplama, yol dökümü ve kontrol
1) Kullanım işlemi sona erdiğinde müşteriye internette sona erdirilen kullanıma ait

zaman tarifesi masrafları bildirilir. Bu bildirimde otomatik olarak
kaydedilemeyen daha hesaplanamayan işlemler henüz ihtiva edilmemiştir.
(Örneğin sözleşmeye uygun olmayan kullanım nedeniyle tahakkuk eden
ücretler ve muhtemel servis ücretleri)
2) Hesaben tahsil standartlara uygun olarak otomatik olarak gerçekleşir. Ancak

KARBİS, müşterilerini ödenmemiş
bilgilendirme hakkını saklı tutar.

açık

tutarların

ödenmesine

ilişkin

3) Müşteri internette www.karbis.com.tr

adresinden yapılan sürüşlerin ve
işlemleri genel olarak görebilir. Sürüş dökümünün veya faturanın posta yolu ile
veya e- Mail yolu ile gönderilmesi talep edildiğinde ve götürü masraf karşılığı
güncel fiyat ve randevu listesine uygun olarak mümkündür. (www.karbis.com.tr
internet adresinde yayınlanmıştır.)

4) Karşıyaka Belediyesi şirketi lehine borç yüklerine karşı itirazlar borç

tahsilinden bir ay zarfında yazılı olarak yapılmalıdır.
Müşterinin süreni bitimi ile ilgili hak talepleri gerekçelendirilmiş itirazlarda dahi,
Karşıyaka Belediyesi için bir inceleme veri koruma yasası ile ilgili olarak
mümkün olduğu sürece, bundan etkilenmez. Müşteri başka bir havale
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vermediği sürece Müşterinin geri ödemeye ilişkin hak talepleri müşteri
hesabına alacak yazılır ve bir sonraki muaccel alacağa mahsup edilir.
5) Müşteri Karşıyaka Belediyesi’ nin alacaklarını sadece tartışmasız ve hukuki

olarak kesinleşmiş alacaklarla takas edebilir.
6) Eğer bir müşteri hesabı 12 aydan fazla bir süredir kullanılmazsa, müşteri

hesabındaki alacaklar Karşıyaka Belediyesi lehine iptal olunur ve kullanıcı adı
iptal edilir.
Madde 17 Veri koruma
1) Karşıyaka Belediyesi, müşterinin kişisel bilgilerini kaydetme yetkisi vardır.

Karşıyaka Belediyesi bunun için, bunları İlgili Kanun hükümleri ile uyumlu
olarak kullanmayı taahhüt eder.
2) Karşıyaka Belediyesi, müşteri, müşteri hesabı ve ilgili kullanıcı bilgileri ile ilgili

olan tüm işlemleri, özellikle telefonları ispatlama amacına yönelik olarak
kaydetme hakkına sahiptir. Kayıt tahsil edilen fatura tutarlarının incelenmesi
için kullanılmaktadır. Kaydedilen veriler yetkili olmayan kişilerin erişmesinden
korunarak muhafaza edilir.
3) KARBİS, resmi bir dairenin yasalara aykırılık veya ceza davası açıldığını

kanıtlaması halinde özellikle adres, aktarım olmak üzere resmi dairelere
gerekli kapsamda müşteri bilgilerini aktarma hakkına sahiptir.
Madde 18- Fesih
Sözleşme taraflarından her biri sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
Madde 19- Sair
1) Türk Ceza Kanunu geçerli olup Karşıyaka Belediyesi’nin hizmetlerinden

yararlanılmasından ve www.karbis.com.tr
adresinin kullanılmasından
doğan tüm ihtilaflar ve bunlarla ilişkili olan tüm ihtilaflar için müşterinin yurt
içinde başka bir genel yetkili mahkemesi bulunmaması veya sözleşme
akdinden sonra ikamet yerini veya olağan oturum adresini yurt dışına
taşıması veya olağan ikamet adresi davanın açıldığı tarihte belli olmaması
ve eğer müşteri tacir veya kamu tüzel kişisi olması halinde yetkili Mahkeme
Karşıyaka mahkemeleridir.
2) Sözlü anlaşmalar bulunmamaktadır.
3) İş bu umumi ticari koşulların hükümleri ve kısımlarının hukuken geçersizliği

diğer hükümlerin geçerliliğine etki etmez. AGB- Genel ticari koşulların bir
hükmünün geçersiz olması halinde geri kalan diğer hükümlerin geçerliliği
bundan etkilenmez. Geçersiz hükmün yerine, geçersiz hükmün anlamı ve
amacına olası en yakın gelen hukuken izin görmüş bir hüküm geçer.
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