Param
Business
Üyelik
Sözleşmesi
Madde
1.
TARAFLAR
Birtarafta
Unvanı
:
Adres
:
(Bundan
böyle
işbusözleşmede‘KARTHAMİLİ’olarakanılacaktır)
Diğer
tarafta,
Unvanı
:
TURKElektronikParaA.Ş.
Adres
:
Prof.Dr.AhmetTanerKışlalıMahallesi2890SokakNo:2ÇANKAYA/ANKARA
(Bundan böyle işbu sözleşmede ‘TURK’ olarak anılacaktır)aşağıda belirtilen hususlarda tam bir
anlaşmaya varmışlardır. Bundan böyle ‘KART HAMİLİ’ ve ‘TURK’ müştereken “Taraflar”,
münferiden
“Taraf”olarakanılabilecektir.
Madde
2.
TANIMLAR
ÜYE
İŞYERİ ParamKurumsalHesapSahibi’ne“TURKÖDEMESİSTEMİ”aracılığıileödeme
yapan
gerçekveyatüzelkişidir.
TURK
ÜYEİŞYERİ’ninParamKurumsalHesabı’nasanalposüzerindenödemeyapılmasını
ÖDEME
sağlayanhizmetlervegüvenlikuygulamalarıdır.
SİSTEMİ
PARAM
TURKtarafındanyönetilenveParamKurumsalHesapSahibi’ninhamiliolduğu
KURUMSAL hesaptır.
HESAP
BKM
BankalararasıKartMerkeziA.Ş.’dir.
KART
TURKtarafındanBKMLisansıileüretilenveParamHesabı’ndakibakiyenin
harcanmasınaveyineParamHesabı’nabakiyeyüklenmesineyarayankarttır.
KART
BusözleşmeyiimzalayanveKart’lailgilitalimatvermeye,tasarruftabulunmaya
HAMİLİ
yetkiliolangerçekveyatüzelkişidir.
GÜVENLİ
İnternetortamındaHesapSahibitarafındangerçekleştirilen
ÖDEME
işlemlerdeekgüvenlikkatmanıgetiren,kartlısistemkuruluşlarıtarafındanonaylı
protokolüifadeetmektedir.
Madde
3.
SÖZLEŞMENİNKONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu; ÜYE İŞYERİ tarafından KART HAMİLİ’ne ödeme yapmak için TURK ÖDEME
SİSTEMİ’nin
kullanılmasınailişkinesaslar
iletaraflarınhakveyükümlülüklerinindüzenlenmesidir.
Madde
4.
PARAMKURUMSALHESAPLARI’NINKULLANIMKAPSAMI
KART HAMİLİ, Param Kurumsal Hesabı’nı ödeme aracı olarak kullanabilir, anlaşmalı iş yerlerinden
harcama yapabilir, para transferi yapmak amacı ile kullanabilir. TURK, Param Kurumsal Hesabı’na
her zaman 6493 sayılı Yasaya uygun yeni işlevler ekleme ve kaldırma hakkına ve yetkisine sahiptir.
Kart sadece BKM’nin anlaşmalı olduğu ödeme noktaları olan belirli işyer’leri ya da nakit çekim
noktalarında
geçerliolacaktır.
Madde
5.
İŞLEMSÜREÇLERİ
ÜYE İŞYERİ’nin KART HAMİLİ’ne yapacağı ödeme tutarı Param Kurumsal Hesabı’na yüklenecek ve
anılan tutar nakit çekilmek istenildiğinde komisyon kesildikten sonra kalan tutar KART HAMİLİ’ne
ödenecektir.
MADDE
6.
BİLGİPAYLAŞIMI
KART HAMİLİ, Kart ile ilgili olarak, TURK’un veya BKM’nin KART HAMİLİ’nden her türlü belge, bilgi,
taahhütname vesair kâğıtları talep etmeye yetkili olduğu gibi, KART HAMİLİ ile ilgili olarak uygun
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göreceği gerek yurt içi, gerekse yurt dışında mukim kurum, kuruluş ve finansal kuruluşlar ile resmî
dairelere, talep edilecek bilgileri ve belgeleri vermeye ve TCMB, SPK, BDDK, Tapu Müdürlükleri,
Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Borsalar, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri gibi resmî
kuruluşlar ile Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel bankalardan Kart Hamili ile ilgili bilgi ve
belge talep edip almaya yetkili olduğunu ve bu hususlara muvafakat ettiğini gayrikabili rücu surette
kabul
ve
beyan
eder.
Madde
7. 
TARAFLARINYÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. Param Kurumsal Hesap bilgilerinin öğrenildiği andan itibaren doğacak olan her türlü sorumluluk
KART
HAMİLİ’neaitolacaktır.
7.2. 
KART HAMİLİ, TURK Ödeme Sistemi üzerinden yapacağı tüm işlemleri 3D Güvenli Ödeme ve
SSL sertifikalı web sayfası üzerinden yapacağı için; KART HAMİLİ’nin hassas ödeme verisi girerek
gerçekleştirdiği
tümişlemlerbizzatkendisitarafındanyapılmışsayılırveitirazıkabildeğildir.
7.3. KART HAMİLİ, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri, hizmetlerin
kullanımı ile ilgili olarak yasaları kabul etmekte olup anılan yükümlülüklere aykırı davranışları sebebi
ile TURK’un ya da bir 3. kişinin haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan taleplerden kendisinin
sorumlu
olduğunukabuleder.
7.4. TURK’un, şüpheli işlemlerde ve harcama itirazı gelmesi halinde ödemeyi erteleme, KART
HAMİLİ’nden işlem tutarını iade alma hakkı saklı olup bu halde KART HAMİLİ TURK’dan herhangi bir
alacak veya talepte bulunamaz. Harcama itirazının ödeme yapılmasından sonra gelmesi halinde
KART HAMİLİ’nin TURK tarafından kendisinden talep edilen bilgi ve belgeyi kendisine verilen süre
içerisinde temin etmemesi halinde KART HAMİLİ, Banka’nın TURK hesabından mahsup ettiği tutarı
hiçbir
hukuki
merasimeihtiyaçolmaksızıntekseferdeTURK’aödemekleyükümlüdür.
7.5. 
ÜYE İŞYERİ’nin iptal-iade talepleri ancak KART HAMİLİ’nin iade konusu tutarı TURK’a iadesi ile
yerine
getirilebilecektir.
7.6. ÜYE İŞYERİ’nin TURK nezdinde bakiyesinin bulunmaması halinde TURK, KART HAMİLİ’ne ödeme
yapmayacaktır.
7.7. Param Kurumsal Hesabı'nın iş bu sözleşme ile özgülenmiş amacı dışında kullanılması da yasak
olup Param Kurumsal Hesabı'nın bu şekilde kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk KART
HAMİLİ’ne aittir. Param Kurumsal Hesabı’nın özgülendiği amaç dışında kullanıldığının tespiti halinde
TURK, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Param Kurumsal Hesabı’nı derhal bloke
etmeye
ve
bu
husustadoğacakhertürlüzararıKARTHAMİLİ’ndentahsiletmeyeyetkilidir.
7.8. Param Kurumsal Hesabı'nın kullanımına ilişkin her türlü limiti ve bloke tutarını belirlemek ve
değiştirmek tek taraflı olarak TURK’e aittir. KART HAMİLİ, kart limiti/bloke tutarı güncellemeleri
sebebi ile zarara uğradığı iddiası ile TURK’den herhangi bir alacak ya da tazminat talebinde
bulunamaz.
7.9. 
ÜYE İŞYERİ’nin altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Param Kurumsal
Hesabı'nın kullanılamamasından dolayı oluşabilecek sorun ve şikayetlerden ötürü TURK sorumlu
tutulamaz.
7.10.
TURK

Ödeme
Sistemi
Genel
Şartları
ve
Koşulları
Sözleşmesi
(
https://param.com.tr/sozlesme/tepos_sozlesme.pdf) iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil
etmektedir. İşbu Sözleşme’ nin imzalanması ile KART HAMİLİ TURK Ödeme Sistemi Genel Şartları ve
Koşulları Sözleşmesi hakkında bilgilendirildiğini ve bunları bildiğini açık bir şekilde teyit etmekte ve
içeriğini
tamamenkabuletmektedir.
7.11. 
KART HAMİLİ’nin Param Kurumsal Hesabı'na ilişkin yasal mercilerden, kurumlardan gelen
taleplerde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yazışma masrafları,vekalet harcı, vekalet pulu vb.
masraflar KART HAMİLİ’nin muvafakatine ihtiyaç olmaksızın TURK tarafından bloke edilip hesaptan
çekilecektir.
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7.12. 
KART HAMİLİ, işbu sözleşme kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin Troy tarafından
halihazırda yayınlanan ve tamamen kendi taktirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahip olduğu
kurallar
ile
uyumluolacağınıkabul,beyan
vetaahhüteder.
7.13. 
Kart, üzerinde yazılı olan son kullanma tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olup bu
tarihten sonra kullanılmayacaklardır. KART HAMİLİ, TURK ile BKM arasındaki anlaşmasının sona
ermesi halinde, TURK’un bu kartları, üzerlerinde yazılı tarihten önce iptal etme ve geri isteme hakkı
bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Geçerlilik süresi dolan Kart’ın ve/veya Kart numara ve
şifrelerinin kullanılmasından doğacak her türlü malî, hukukî ve cezaî sorumluluk Kart Hamili’ne aittir.
TURK, süresi dolan Kart’ı yenileyip yenilememekte serbest olup yenilemediği takdirde Kart Hamili’ne
herhangi
bir
ihbardabulunmakzorundadeğildir.
7.14. 
KART, BKM'den alınan lisans doğrultusunda TURK tarafından çıkarılmıştır. KART HAMİLİ TURK
istediğinde Kart’ı derhal TURK’a iade etmekle yükümlüdür. TURK gerek gördüğünde kendisi, ATM’ler,
sistem
kuruluşları,BKMvesairfinansalkuruluşlararacılığıylaKart’aelkoyabilir.
Madde
8.
GİZLİLİK
KART HAMİLİ, TURK’un Kart işlemleri ile ilgili tüm programları yürürlüğe koymak, yönetmek veya
icra etmek için gerekli olan KART HAMİLİ verilerinin BKM ve iştiraki bulunduğu firmalar ile
paylaşılmasına BKM Operasyonel Kurallarda tasarlandığı şekilde ve ilgili kanunlara uygun olarak izin
vermektedir.
Madde
9.
ELEKTRONİKTİCARİİLETİLER
KART HAMİLİ, işbu sözleşme ile TURK ve iş birliği ortakları tarafından kendisine elektronik ticari ileti
gönderilmesine
işbusözleşmeninkabulüileonayvermektedir.
Madde
10.
DELİLSÖZLEŞMESİ
KART HAMİLİ, işbu sözleşme uyarınca tüm işlemlerde, TURK’ un defter ve kayıtları ile bilgisayar
kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, sunucu verilerinin, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, faks
çıktılarının vs. diğer belgelerinin, TURK yetkililerince düzenlenecek ilgili tutanakların, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini H.M.K 193. maddesi uyarınca kabul eder.
Madde
11.
YETKİLİMAHKEME
İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve
İcra
Daireleri
yetkilidir.
Taraflar, 11 (OnBir) maddeden oluşan işbu Sözleşme’yi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile ve
herhangi bir baskı veya zorlama altında kalmadan akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini
okuduklarını
ve
kabulettiklerinielektronikortamdabeyanetmektedirler.
TURK
ELEKTRONİKPARAA.Ş.
Kaşe/İmza
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